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LITURGIA BllACfíAHÈNSÈ j

èm qúe sê expõem fundamentalmente j e coín clàfèáa o

modo de celebrar com a detida perfeição

Ò àÁCRÒSANCTCf SACRIFÍCIO DA MISSA
assim rézãdâ , como cantada

,

fcofíi um Memorial de Ceremonias para alguns dias es-

pèciaès do ànno , e da Semana Sancta

,

conforme a Rubrica do Missal Bràcharense^ Decretos da Sagrada
Congregação dos Ritos , costumes rácionavelmente introduzidos , 6

uppr&oadoé pctoi Senhores arcebispos , Corporação Capitular , è

Cferô deíta Auguíia , Fiel , Antiga , c Primai Metrópole
Bracharensei

Offèrecicíò , è consagrado á Soberana , e Imperial

SENHORA DA ASSUMPÇÃO*
Inclyta Rainha dos Anjos > e principal Pa-

droeira Ha Sancta Sé Primacial de Braga:

POR

rfNÍOftlÒ TEOMdk DOS REIS
Mislrt fcfe Cerefnonius da tiíesfoíà Cáthedrah

JNa Typógrapiiià Bràehajensè» Maio de imi.





A' SOBERANA , E IMPERIAL

SENHORA DA ASSUMPÇÃO,
Inclyta Rainha dos Anjos, e principal

Padroeira da Sancta Sé Primacial

de Braga.

Tot íibi sunt dotes , Virgo
,
quol sydera ccelo.

Quem se não a Vós , o j4mobilís-

sima Senhora , deveria dedicar o fructo de

meus trabalhos ! Educado desde o berço jun-

to de vossos ditares , segui á risca as pizadas

daquelles
,
que na ordem , no parentesco , e na

dignidade me precederão. Com esta produc-

qão julgo desempenhar três deveres: para com
vosco , ò Amabilissima Senhora

,
patentêo um

testemunho d amor , e reconhecimento: pa-
ra com a Igreja Bracharense mostro^ que

não sou jilho ingrato: epara com os meus an-

y*f<*>*ry f Q r-



iepassaâos procuro honrar as suas cinzas.

Delirem muito embora os Escriptores cm*

figos , e modernos em procurar algum Mecenas
,

à sombra ão qual desafiem a rnor&áz critica,

eu tenho a Vós , 6 Amabilissima Senhora
?

e

se o vosso prepotente pé esmagou o intumecido

collo do Príncipe das trevas
,
quem

,
quem

não temerá igual castigo , desprezando a ojfe-

renda sincera
,
que ante vossas Aras depõem

O vosso filho mais indiano,

que procura por este nicio alcançar do
vosso Amabilissimo Filho a graça, que
tawto necessita

António Thomaz dos Reis%

'W' i»-* •*/
. ?£„ .?*? 7®.

«íi ip ij) ti» m ib

PRE<



PREFAÇÃO I

IZxhoriatôria aos RR. Sacerdotes Bracharenses.

.IA F.verendissimos PP. ,e Dilectissimos Irmãos me-
Hs: A Mestra da Religião , e do Culto, do Altíssimo ,, a

Carinhosa, e Venerável May de todos os Fieis, a ama-
da Esposa de JESUS Christo , a Sancta Igreja, tem,
V.ós o sabeis, no Incruento Sacrifício do SS. Corpo, e

Sangue do Filho de Deos, não só um Sacrifício o mais
puro, o mais perfeito, o mais elevado \ mas também
uma Oração a mais Saneia, a mais eíficaz , a mais pode-

rosa, uma Oração, que corresponde à sua excelência, à sua
sublimidade, à sua grandeza. He tste aquelle Adorável
Sacrifício, de que falia o Apostolo, escrevendo aos de
Corintlí.o , dizendo lhe: Tam universalmente ricos, vos faz
esle Sacrifício, que com elle nenhum bem vos falta , nenhu-
ma graça

( # ): He esta aquella Oblação munda, da qual
canta a Sancta Igreja; Quantas vezes se honra a memoria
dt-sla Hóstia, outras tantas se exercita a Ohra da nossa /?#*•

ciempção ( ** ): E consequentemente é a Sagrada Missa uni

Sacrifício de propiciação para a Sancta Igreja, e úm Sa-
crifício d' honra , e de gloria para o mesmo Deos: He
"úm Sacrifício que nem Dhos pôde receber outro maior,
nem a outrem, senão a Deos, se pode elle oíTerecer.

Ora sendo esta uma das principaes verdades da nossa
Crença; como é possível, que nos nossos dias se esteja

Tendo tão vilipendiada, tão abatida, tão ultrajada esta

Função a mais pura, a mais sublime , a mais Sagrada,
a mais Sancta da nossa Religião? He possível

,
que na

Celebração deste Incruento Sacrifício, deste Augustis-
f simo

*'
] ' ' ' ! mi* i

( * ) In ppinibús. divifts façti esfis .... ilçt ut frikii wbis desit

ih alia i^rtitia 1, Ad < oriuíh. f. v, (5. 7. ?
.

( ** ) Guo/íes' hi.jvs tiomke çoinmernoratio rccoUtur
?
totíés o-



II MÒLOGÓ
simo Mysterio, mais se estime hoje, mais se louve,
mais se procure , e ( o queè mais para lamentar) mais se
ache entre nòs, quem celebre com mais desafogo , com
mais pressa, com mais desembaraço, com mais brevidade,
que quem celebre com mais "zelo , com mais devoção

,

tíòm mais respeito, com mais gravidade? Aonde está pois
ocábai desempenho da nossa Dignidade, do nosso Ca-
racter Sacerdotal? Onde o zelo da honra de Deos ? Onde
o Dezejo dé dar honra, e gloria à Divina, e Suprema-
Magestade ?

Deos meu! quando se verá desterrada de uma gran-
de parte dos Vossos Ministros a indevoção, e a irreve-

rência nesta 'Acção , a mais Sancta, a mais Sublime, a
mais tremenda ? Oh ! desgraça do Sacerdócio Sancto

!

Oh! Lastima, a que ha chegado na Igreja o Estado dos
seus Ministros! Os Sacerdotes , os Christos do Senhor,
sem reflectirem seriamente- sobre os deveres do seu Es-
tiado, formidável aos mesmos Anjos, os quaes se achari-

ão altissimamente honrados , se elles podessem exercita-

lo ! Os Ungidos do Senhor, os Vice-Christos , os Anjos
do Testamento, os Conductores do Povo Escolhido , fei-

tos nos Sagrados Altares Anjos de Satanaz , feitos espí-

ritos vastadores
,
que infestao os caminhos de Sião ,

que
espalhão contagio em lugar de incenso nas brazaá dos seus

dourados thuribulos! Que pasmo! Que espanto! Que
horror! Que . ,. ! Ah ! uns taes Ecclesiaslicos não pa-

recem Sacerdotes, parecem sim uns monstros da Igreja,

uns fantasmas do Sacerdócio , uns profanadores da Digni-

dade Sagrada; parecem' uns fingimentos, uns enganos.,

Umas figuras de Theatro
,
que representão, o que não

sâte> , e que não são, o que representão!

Sancto Deos ! Como vos não tocara de dor ver a

Geração Escolhida, o Sacerdócio Real, a Gente Sancta,

o Povo de acquisição , feito não Povo de Deos, profa-

nando a Vossa mesma Imagem! O Ouro mais puro

con-



prologo m
convertido em escoria, mudada a côr óptima, perdidas

as Luzes, que o fazião brilhar no interior da Vossa Ca-
sa! Feita vil a Vossa Porção mais nobre ! O Sal da terra

infatuado , sem servir de preservativo à Corrupção ! Pos-

tas debaixo do modio , sem luzirem , aquellas Tochas,
que Vòs collocastes sobre o Candelabro do Templo, para

Ruminarem a Vossa Casa, e serem luz, que luzisse di-

ante dos homens, para que, vendo estes as suas obras,

glorificassem ao Pay Celestial!

Não julgueis, meus Charissimos Irmãos Sacerdotes»,

não julgueis demasiado, não contempleis extraordinário

bte meu fervor: A Lamentável desgraça destes nossos

iiifeJizes dias, em que se admira verificada esta Profecia

de Ozeas: yhsim como fôr o Povo, assim será o Sacerdote

Ç* ); e o ardente dezejo
,
que eu tenho de concorrer,

quanto me for possível
,
para a perfeita celebração do

Incruento Sacrifício dos nossos Altares, ex aqui, o que
me obrigou a romper nestas exclamações. Bem sabeis

Vós, que de todas as partes do mundo está subindo in-

cessantemente uma bem densa, medonha, e horrorosa
niibem de innumeraveis culpas, que a cada passo estão

conimettendo , eu não digo só os infiéis, e os hereges,
mas os mesmos Christãos, que vivem no grémio da San-
cta Igreja: Bem sabeis

,
que à vista de um tão Lúgubre,

e tã© funesto espectáculo, queá vista desta tão fatal dis-

solução, irritada a Justiça Divina, vai preparando os

Vasos do seu furor, e da sua ira, para os derramar sobre
os Criminosos: Bem sabeis

,
que , não satisfeito o Nosso

Amabilissimo Redemptor com exercitar là no Cèo o Offi-

cio de Nosso Advogado para com o Eterno Pay, Elle

mesmo
( quem tal pensara! ) obedecendo á nossa Voz,

vem todos os dias tantas, e tão repetidas vezes em Pes-

soa cá á terra , occultando-se debaixo das Espécies Sa-

cra-

( * ) Et erit ,' sicut populus , sic Sacerdos. 0%. 4." 9.



cramentaes, a fim de interpor-se entre òs peccaàWes, é
a Espada da Justiça Divina, apresentando-se ao mesmo
Pay Eterno; Bem como um Cordeirinho humilde, reç&
rente , abatido , ofTerecendo-se-lheasi mesmo, como Vf-
ctima, rogando-lhe como" Sacefdote , e Medianeiro, por
todos os homens, pòndo-lhe diante dos olhos âs suaá
feridas, âs suas Chagas, e a ignominiosa Morte, que por
todos sofftêò na montanha do Calvário , sèrvindo-se dé
nós os Sacerdotes, para cooperarmos com elle neste dé'-1

safogo do' seu Anior , e fozendo-flos , alem dé' tudo isto

a todos" nós uma mesma cousa comâigo mesmo por meio
do saudável alinlentò' do seu Adorável Corpo, e Sangue'
Sacramentado.

Qual deve ser r)ois, Sagrados Ministrou do Altíssimo*,

a nossa gratidão , o nosso reconhecimento , a nossa fide-

lidade para com este Deòs, para com este Bcmfeitor tão

Amante, que álern de nos elevar á uma honra tão subli-

me, todos õs dias* está obrando, por nosso amof, tantos

excessos, e chamandó-nos para nos sustentar na sua Sa-

grada Mesa, com um tão delicioso, tão celeste, Ião Di-
vina Alimento?" Não' será bem justo, meus Charissirnòs

Irmãos, que tendo n
!

ós sempre diante dos olhos os for-

midáveis, e horrorosos càsligos, qúé experimentarão'

um Oza , um N'adab, íírrí Abiiíd, e óufros profanad^resf

dos Divinos Mysteribs , nos interessemos com todo o cui-
dado, e desvelo, em tfaòtar' Sâhctámeute as cousas Saú-
das?" Wâo Será benljústd, nos interessemos com todo q
cuidado, com toda a' devoção , com todo o respeito, comi
toda a gravidade j em urtiá Acção taó Sagrada, cm ujá"

JVJysterií* ião puro , tão' Sublime da' nossa Keligiadr? Nà|r>"

sení bem' justo , nos interessemos''em estudar 'seriamente"
as Cen-liiíMiiá.Tuo nosso Rito BracHàrense , em fazer' uuia
bofèí reiliVxíTo sobre "eilas, à fim do ikllas descobrirmos ó
espírito, .; attenção , o fervor com que devemo* execu-
talarf? Tal e coia eííeito o graude Uezejo $!}ç,io$ iiijpitou



SOBRE O RITO V

a tomar sobre mim o trabalho de compor este Methodo,
e expo-lo à vossa censura , sem que tenlia outra iníen~

cão, nem outro fim , senão a utilidade de vossas almas
3

e a honra, e Gloria devida a Deos,

SOBRE O FUNDAMENTO DO RíTO.

Jj Azendo eu exactas diligencias
,
por vir no conhe-

cimento da antiguidade da nossa Bracharense Liturgia, e

lendo em vista os Escriptos de D. Rodrigo da Cunha, de
Idacio , de Henrique Flores , encontrei nelles algumas
provas, ou , ao menos, bastantes conjecturas

,
que incli-

não a demonstrar , e a persuadir
, que ella trás a sua O-

rigem do tempo do Príncipe dos Apóstolos , e dos seus

primeiros Successores , os quaes assim a praticarão em
Roma, e assim a mandarão praticar por todas as Igrejas

da Christianismo.

Primeiramente: em Henrique Flores liv. 3. cap. 2.

n. 25. acha-se uma Carta do SS. Padre Innocencio I.
,

que he uma prova evidente , ou , ao menos , uma authen-
tica coujectura desta verdade. Delia consta

,
que sendo

este Summo Pontífice consultado no principio do Século
quarto da nossa Redempçãopor Decencio, Bispo de Eu-
gubio , sobre a Liturgia das Igrejas de Hespanha , elle

enviou a este Prelado uma Decretai , em que determi-
nava, que todas as Igrejas devião conformar-se como
Rito da Igreja Romana

;
por ser bem certo

,
que S. Pe-

dro , e seus primeiros Successores liavião ensinado com
a sua palavra , e com o seu exemplo ás Igrejas de Hes-
panha os Ritos , e Ceremonias , que devião observar-se
no Culto Divino , nos Sacrifícios , nos Sacramentos , e

nas mais Funções Ecclesiasticas.

Em segundo lugar: dos Escriptos de D. Rodrigo
da

B. . #>J



fl PROLOGO
da Cunha consta . que, sendo Profuturo , o primeiro
deste nome, Arcebispo desta nossa Metrópole, e que',
consultando este Venerável Prelado

,
quasi no fim do

Século quarto , a Sé Apostólica , sobre o Rito , que de-
via seguir-se nesta Igreja Bracharense , lhe fora enviado
da CuFÍa Romana um Decreto

,
pelo qual se lhe deter-

minava
,
que as Missas se celebrassem com as Ceremo-

pias
,

praticadas pelos Apóstolos , e por elles mesmos
determinadas : Vem pois por tradição Romana esta nos-
sa Bracharense Liturgia : E sendo ella no III.

, e IV.
Século restabelecida , e confirmada pelas mencionadas
Decretaes , é evidente, que já no primeiro, e segundo
Século da Igreja , era ella observada assim em Roma,
como em todas as mais Igrejas do Ghristianismo , e con-
sequentemente trás ella a sua origem do tempo do Prín-

cipe dos Apóstolos, e dos seus primeiros Successores.
Em terceiro lugar : no Sentimento dos mencionados

AA. foi esta nossa Diocese Bracharense
,
pelos seguin-

tes Séculos , continuando na observância desta Liturgia:
He verdade

,
que achando-se , como elles asseverão , a

antiga Braga no principio do Século Sexto cruelmente
perseguida, attenuada , e abatida com as continuas, e
cruéis guerras dos Wandalos , Suevos, e Godos, e com
os fataes delírios , e perversas doutrinas dos Priscilianis -

tas , e Arianos , ella experimentou então , não uma total

decadência na sua Liturgia , mas alguma diversidade da
sua primitiva observância; mas Profuturo, o segundo
deste nome, Metropolitano então desta Cidade, e de
toda a Galecia , cuidou logo em consultar sobre este , e
sobre outros mais pontos a Sé Apostólica , e por uma
Decretai do SS. P. Vigilio , datada no primeiro de Mar-
ço de 538. se vio esta Metrópole obrigada a seguir a
Liturgia Romana tal , como ella se observava no fim do
Século quinto ; e com effeito assim se foi praticando ; e

para maior firmeza desta pratica , a penas se converte-
. ~ ' rão



SOBREOllíTO Vir

r$o os -Suevos , se coníjreL' rou ko aBno de 50 i. o primei-

ro Concilio- Braeharers-e : o qual, fun(3 amontando- se ria

referida Decretai Vigiliaca , determinou, que o Ritual

da Missa fosse o iiif^syo, que Vigi! lo havia enviado a

Profuturo , conforme a Liturgia Romana; e que esta

Liturgia fosse conforme em toda esta nossa Bracharense
IXiocese , e assim tem sido com efíeiío.

He bem verdade, que de alguns Séculos a esta par-

te diílere a Liturgia Bracharense da Liturgia Romana:
Mas não procede esta difierêuça de que R orna -se conserva.

no seu antigo Rilo , e de que Braga se apartou delle:

Procede sim
,
pelo contrario , de que os Suminos Pbiãjfei*3

fie es pela Successão dos tempos fòrão alterando , e abo-:

lindo algumas Ceremonias da sua antiga Liturgia , e in-

troduzindo outras de novo, de.sori.e
;
que dentro da mes-

ma Roma chegou a haver diversidade de Ritos; lím na
Capella Pontifícia , outro nas mais igrejas daquella Cú-
ria , o qual se denominava Romano; eé bem certo, que
esta nossa 'Bracharense Diocese, e outras mais do Chris-"
tianismo, forão conservando o. seu primitivo Rito, sem'
nelle admittireni as sobreditas alterações, não por des-
prezo da Igreja, mas, ou por não terem noticias delias r
ou por que os Papas as não mandarão praticar.

Subioeinfrmá Cadeira de S. Pedro o SS. P. Pio V.,l

e não podendo este S limm o Pontifice tolerar tanta varie-,

dade, que já então havia em toda a Igreja, assim na Re-
citação das Horas Canónicas, como na celebração do Sa-
crifício da Missa , elle procurou reduzir tudo a uma uni-

formidade , mandando abolir todos os Breviários, e Mis-
sa es, que não fossem do Rito Romano, bem como alguns
Séculos antes o SS. P. Gregório VII. mandou abolir,

njio sem gravissimas dificuldades , o Rito Mosarabico na
Hespanha. Respeitando toda via o mesmo SS. P. Pio
V. a venerável antiguidade, elle não deixou de -exce-
ptuar, epermittiro uso dos Breviários, e Missaesdaquel-



Vííí PROLOGO
les Ritos

5
que tivessem a sua origem de mãisj de du^en*

tos anrios: As suas Constituições, que assim os exceptu*
lio , e permittem , podem ver-se nos Missaes , e Brevia*-

rios Romanos; e é bem certo, que algumas Ordens Re*
ligiosas , como a de S. Bento , de S. Domingos, de N»
Senhora do Carmo, de S* Bruno, e algumas igrejas Ca-
ihedraes , como a de Milão , e esta nossa Bracharense

,

approveiíandc-se desta Excepção , e Permissão Piana j

fòrâo continuando ,e ainda hoje continuâo nâ pratica das

suas respectivas Liturgias.

Sendo pois a nossa Bracharense Liturgia uma bem
grande, e especial Prorogativa desta Amplíssima Primaci-

al Diocese; não será bem para dezejar, que todo o seu Cle-

ro seja na recitação das Horas Canónicas^ ena celebração

do Incruento Sacriiicio, huma gente, segundo a phrase do
Apostolo, de huma sò linrjoa f que todos uniformemente cont

uma só boca glorifiquem a Deos, eao Pay de N. S. JESUS
Chrislo (*). Não deixaria certamente de causar um gra-

víssimo escândalo, se ( por exemplo
) f na igreja de mii

mesmo Mosteiro de S. Bento, sendo os Religiosos delie

de um mesmo Instituto ^ uns celebrassem Missa conforme
o Rito Benedictino , outros conforme o Carmelitano , e
conforme o Romano , Bracharense , e Cartusiano outros:

E poderão os Fieis ( ao menos , os que são dotados de'

um bom Critério ) deixar de reparar , e estranhar muito
,

vendo aos Sacerdotes desta nossa Diocese na mesma Igre-

ja celebrando Missa uns conforme o Rito Bracharense

,

outros, ou os maisdelles, conforme o Romano? Ah í es-

ta falta de uniformidade nos Ecelesiasticos , Filhos da
mesma Igreja , em lugar de ser louvável , é reprehensi-

' Veí , e consequentemente ninguém deve approVa-la»

Não deixei de ponderar
,
que nenhuma dificuldade

( # ) Labii uniu*: Unanimes uno ore. glorificent Deunij et Pa*
irem Domtni nostn Jesu Chrishi Ad Romani Vo> 6 4



SOBrlE O RífO ÍX

experimentarião todos os Sacerdotes deste Arcebispado
ein cónForifrar-se com Rito áà sua Diocese , se ejlès

houvessem encontrado um Ritual , era que o seu Aiuhor
explicasse com a possível clareza as Rubricas do nosso

Missal: ToíIgs , segtindo parece, seriáo euíao unifor-

mes , e não se Veria prevalecer , como presentemente t e

está vendo , iiás nossas igrejas
, a Liturgia Romana á

Liturgia Braeharense. interessando- riie pois com todo õ

cuidado , e desvelo em supprir esta falta íiie propiiz re-

media-la com o limitado
\
trabalho deste Opúsculo, em

que explicando èom a exactidão
,
que íne foi possível

,

as Rub ripas do Missal Bracháfensé
v

, além de -poupar aos
Sacerdotes o trabalho de- copiar Manuscriptos , como
até agora pralicavào , c dó desviá-los da pratica dos
muitos erros , e desacertos"

,
que ricliés se eiieontravão 9

eu. procuro , quanto posso , conduzi-los á perfeita -prati-

ca de um Rito, que no meu' sentimento , o no de todos
aquelles

,
que estão livres de paixão

, e de prejuízo , é

entre todos o mais terno , e mais devoto, o mais perfei^

to, e mais edificante. Mas não devo deixar de advertir,

que, supposto eu na composição desta pequena Obra
tive sempre em vista o Texto do Missal Bracharense

,

a fim de que ella sahisse conforme , ao qUe elle prescre-

ve , não observei todavia urna conformidade tao figorò*

sa ,
que me não visse algumas Veies precisado a ajuntar

ão mesmo Texto o costume racionavelinente introduzi-

do, e vários Decretos da Sagrada Congregação dos Ri-

tos , recebidos , e approvados pela nossa igreja Primaz ,

sfeni que o nosso Eito, com estes additainentos , deixe

tíé ficar na sita mesma figura , e inalterado, em quanto
ao Substancial : A rasão

,
porque assim o executei , é

5

porque julguei indispensav cimente necessário expor com
mais clareza , o que a Rubricado nosso Missal varias

ve&es determina com alguma escuridade; como, por
ex-*-



X PROLOGO
exemplo, quando ella determina, que, estando o Sacer-
dote revestido com os paramentos Sacerdotaes saia , da
Sacristia ,&.&. ; não declara como elle deve portar-se

,

e que. ordem deve observarem paramentar-se com estes

Sagrados Ornamentos: Quando ella manda, que depois

da Oração: Corpus tuum , Domine, quod surnpsi , &,. po-
nha o Sacerdote o Caliz para o lado direito do Altar.

dobre o Corporal ,&.,&. , não expõem o mais
,
que nes-

ta occasião deve praticar-se : Semelhantes defeitos se

observão em outros mais lugares, os quaes eu, para
não ser mais dilatado , a qui não exponho.

Ultimamente , meus Dilectissimos irmãos Sacerdo-
tes Bracharenses , bem posso segurarvos

, que , sendo eu,

á mais de vinte annos , um dos mais apaixonados Eccle-
siasticos pela perfeita execução deste devotíssimo , e e-

dificantissimo Rito , assaz recioso de me não portar com
o devido, e dezejado acerto-na compozição deste Metho-
do

,
procurei regular-me pelos sentimentos , e concelhos

de alguns Ecclesiasticos peritos , e de bom Critério , e

trabalhei, quanto pude, para ser conciso, e expedito,

unindo a brevidade com a clareza, sem usar de paraíra-

sís , de ciicumlocuções , de íiguras , que fizessem appa-
recer a belleza , e a florida elegância da nossa Lingoa

;

por não ser a minha intenção ensina-la , mas unicamente
instruir os Leitores em o nosso Rito, em a nossa Brn-
charense Liturgia. Acceitai pois benignamente este O--

pusculo , ainda que o acheis defeituoso, bem certes , de
que me satisfaço com pedirvos perdão em lugar de lou-

vor
,
julgando-ine , como Ovidio assaz louvado, se eu vos.

nã.ò for fastidioso

:

Et venimn pro laude peto: lauda las ahun.de',

Non fasliditus si tibi , Leclor , ero.

Valete.
IN-
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DA

CAPITULO PRIMEIRO.

Da Missa Rezada.

Pone cor ttmm , et vide oculis tuis , et auribus tuis audi omnia
quas ego loquor ad te de casremoniis domus Domini.

Etechiel. 44. 5.

§. I.

J. Sacerdote, que houver de celebrar o Sa-

crosancto Sacrifício da Missa
,
para mais

praticar o que acima se disse , e o mesmo
,
que a nossa

Rubrica prescreve, a primeira cousa, que deve fazer,

he , examinar com cuidado a própria consciência, pre-

cedendo ( achando-a gravada com culpa grave ) a Con-
fissão Sacramental. E tendo rezado athe Prima inclusi-

vamente ( a -), se applique um pouco á oração, e faça

as devidas preparações para este elevado, e tremendo
Sacrifício.

2. Entrando na Sacristia, ou em outro lugar, em
que

( a ) Assim o prescreve a nossa Rubrica.
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que haja de se paramenlar, penteie-se , antes que lave

as mãos, dizendo ao mesmo tempo a oração: Interius
,

exUriwuue , <£-. , como se põem nesta Instrucção , na Or-
dem: v^c/ celthrandam Missam , com as mais Orações dos
Pa.raineotos , as quaes deve dizer em voz submissa, a-

juntando no fim de cada numa, Amai. ( b
)

3. Depois
,
para que não seja molesto aos circuns-

tantes , e tedioso no Altar , consumindo tempo em fo-

lhear, procurando a Missa, elje , ou o Ministro, registe

o Missal"', pondo, e accõmodando em seus próprios Lu-
gares as filas , ou signaculos, e no caso de encontrar
alguma oração, que convenha com outra, deve mudar
a segunda com outra do commum.

4. Registado o Missal, lave as mãos (enão o ros-

to ) , dizendo ao mesmo tempo em voz submissa a Ora-
ção: Da Domine virtutem ; Sf. , o que feito, se encom-
mende do intimo do coração á glorioza Virgem Maria,
para que oífereça á Beatíssima Trindade aquelle accep-
tavel Sacrifício , e para que a tenha por sua Medianei-
ra , e Advogada neste Sancto .ministério.

5. Feito isto, -prepare o Caliz (c), tendo cuidado,

depois que lavou as mãos, em não tocar outra cousa y

que não seja sagrada ; purifique-o , e ponha sobre a boca
delle o Purificador dobrado, de sorte que penda igua-

mente de hurna,e outra parte. Sobre este ponha a Co-

Iherinha , fazendo-o concav© dentro da copa á altura d'

esta; sobre estes ponha a Patena, ,e sobre esta a Hóstia,

( b ) Todas estas Orações , ou o Psalmo === Miserere = em
seu lugar, não são da rigoroso Preceito; mas sim de pura devoção,
como a Rubrica o mostra n' estas palavras =£ Induat soaras vestes,

dicens orationes annotatas ., vel Psaimum as: Miserere mei Deus 3=
yuce non ex ptceccpte , j&ed ex devotione dicuntur =. com tudo no-

tarsehia muito aqúeile Sacerdote
,
que as não dicesse ; por ser esta

praxe muito antiga; e quotidianamente observada por todo o Clero

Brackarense.

( c ) A Rubrica Bracharense não faz menção d' esta prepara?

•ção do Caliz , porem è este o costume , e pratica de todos.
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a qual purifique dos fragmentos, observando se tem al-

guma fractura; sobre ella ponha a Palia, que deve ser

de linho ( d ), e não d* outra alguma matéria; depois a

cubra com o Vèo , o qual sendo curto, componha de
sorte, que todo oCaliz fique pela parte posterior cuber-

to. Por ultimo ponha sobre este a Bolsa com os Cor-

poraes dentro, de sorte, que a abertura fique voltada

para o Sacerdote, e dobre sobre a mesma Bolsa a parte

anterior do Veo.

6. Preparado o Caliz , vista, podendo ser, huma
Sobrepeliz sobre o habito talar, por esta ser o primeiro

habito Clerical, e và para os Paramentos, ahi fazendo

primeiramente sobre si ( com a mão nua , e não cuberta com
o Amido) o signal da Cruz, dizendo ao mesmo tempo; In
nomine Patris , et Filii , et SpiritusSandi. Amen ; e sem ajo-

elhar , nem fazer inclinação alguma, tome o Amido pelas

extremidades, e beijando-o aonde estiver a Cruz , o ponha
sobre a cabeça, e o detenha n'ella em algum tanto, e
descendo-o ao peseoço , cubra com elle a rodado cabe-
ção , dizendo ao mesmo tempo a Oração: Pone Domine , éf\
e querendo pode em lugar d' esta Oração, e detodasas
mais respectivas aos Paramentos, dizer, em quanto os

reste , o Psalmo: Miserere mei Deus , éf. , e sobrepondo
a extremidade da direita do Amido á esquerda , passe
as fitas por baixo dos braços, e cingindo-se pelas cos-

tas, as ligue ante o peito.

7. Depois tomea^/t?a, da qual apanhando com am-
bas as mãos a folha posterior , até se unir á golla , vista

primeiro a cabeça, e logo o braço direito, ajudando-se
da mão esquerda, e depois o esquerdo, ajudando-se com
a direita jà vestida, e por ultimo a deixe cahir cobrin-
do com ella todo o corpo , e dizendo ao mesmo tempo a
oração : Indue me Domine, fy. ( e )

8. Feito

( d ) S. R. C. 22 de Janeiro de 170

L

( e ) Nada disto manda a Rubrica individualmente; porem è

pratica geral do Clero Bracharense.
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8. Peito isto, tome o Cingulo , ficando-lhe a parte-,

deste, que se une, em a mão esquerda, ecinja-se, dando
a laçada costumada, dizendo a Oração: Prcecinge me
Domine , 8ç . , e sendo a Alba co mprida , a tome , e apanhe
por cima do Cingulo , de sorte, que penda igualmente na
otla inferior, levantando-a do chão á altura de três de-
dos ad summum.

9. Tome logo com a mão direita o Manipulo, eos-
culando-o na Cruz , o ponha no braço esquerdo , e não
acima do Cotovelo, mas na cana entre aquelle , e o pulso,

ao qual aperte, e firme, de sorte, que não lhe caia, di-

zendo ao mesmo tempo a oração: Mercar
,
precor Domi-

ne, $>.

10. Depois tome com ambas as mãos a Estola junto
á Cruz, ficando-lhe esta entre ellas , beije-a , e sem apor
na cabeça, a accommode, não sobre o pescoço , nem tão

pouco pendente pelas costas abaixo, mas smi escondida,

de sorte, que não sobressaya à golla da Planeta, e sobre-
pondo a parte direita á esquerda, as incruze ante o peito li-
gando a cada huma das extremidades com a ponta do
Cingulo, dizendo ao mesmo tempo a oração: Redde miki
Domine, tf-.

li. Por ultimo, tome a folha da Planeia anterior , e
dobrando-a para cima , com ambas as mãos , tome a fo-

lha posterior, e a vista, não com precipitação; mas com
gravidade , e lentamente , dizendo ao mesmo tempo a
oração: Domine, qui dixisti , áf. se tiver fitas , afirme,
e segure com ellas , como fez com o Amicto. Todos es-

tes paramentos deve ministrar o Acolyto ao Celebrante
assistindo-lhe da parte direita , e não o fazendo , o suppra
o mesmo Celebrante ; se uzar de lenço

, ( o que he con-

veniente ) o levará pendente do Cingulo da parte direita,

mas inteiramente debaixo da Cazulla , e não sujo.

J 2. Em quanto se reveste , deve abster-se de conver-

sar , nem depois de revestido deve passear pela Sacristia,

ou conve.rssar.com outros;
13. Revestido
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1.3. Revestido pois o Sacerdote, e ornado com to-

da a decência, tome o barrete, e cubra-se (/),e pegan-
do no Caliz pelo nó com a mão esquerda, ponha sobre,

a Bolsa a direita extensa
,
para que não caia delle algu-

ma cousa, e havendo primeiro feito reverencia á Cruz

( cj ), ou Imagem da Sacristia voltando-se sobre o seu

lado direito, vá para o Altar com os olhos baixos, e pas-

so grave, não muito apressado, nem muito lento, hindo

diante o Aeolyto vestido de sobrepeliz , levando o Mis-
sal , e o mais necessário, se antecedentemente não esti-

ver ja preparado.

Sahida da Sacristia para o Altar,.

14. Se no caminho encontrar alguma pessoa, aquém
deva fazer reverencia , como Cardeal , Bispo, Sacerdote,

Rey , ou Príncipe, não se lhe descubra, ainda que seja

a mais qualificada , excepto não levando Caliz, eistopov
evitar o perigo de lhe cahir alguma cousa; mas sim lhe

íàça reverencia maior, ou menor, segundo o pedir o sen
caracter , e graduação.

15. Encontrando outro Sacerdote, que venha de
celebrar, pare um pouco, e dando-lhe a mão direita, fa-

ça-lhe inclinação de cabeça , e se este encontro for em
algum passo estreito, ceda o lugar, ao que vem de ce-

lebrar.

16. Quando

(_/*) O Missal Bracharense não falia aqui do barrete, mas
inanda-o, e não sem multa pecuniária a nossa Constituição Bracha-
rense-, Tit. 18 Const. 5. §, 1. e ainda que falle com os Sacerdotes

da Cidade, e povos grandes , sempre hirão contra a sua Rubrica os

dos pequenos pois exercitão nelles a mesma funcção.

( g ) Não faz a Rubrica menção desta reverencia
,
po*em esta

è praxe commum de todos aquelles que seguem este Rito , confor-

mando-se com os Rubricistas 3 que nesta occasião a mandão fazer.
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16. Quando no mesmo caminho observar, que algum
Sacerdote está para consagrar, faça genuflexão com am-
bos os joelhos, descubra-se, dê o barrete ao Acolyto , e

te o não der, elle mesmo o terá na mão direita inclina-

da, ou descida, e com a parte do mesmo barrete aber-

ta voltada para si, e nunca sobre a Bolsa do Caliz , sobre

a qual não deve pôr óculos , lenço , nem cousa alguma ,

e adore o SS. Sacramento , capite profunde incUnato. E
posto pelo Celebrante , depois da elevação o Caliz sobre

o Altar , cubra-se , e prosiga o seu caminho , sem fazer

nova genuflexão, ou reverencia, excepto se houver de
passar diante do mesmo Altar; veja-se a diante o nume-
ro 23.

17. Isto mesmo observe, quando se administrar a

sagrada communhão; porem, sendo mais de quatro, ou
cinco pessoas, que hajão de commungar não espere até

o fim; advertindo, que nestes casos de genuflexão moro-
sa, deve ajoelhar coberto, e levantar-se coberto.

18. Quando passar próximo a algum Altar, depois

da Consagração
,
genuflecta com um sò joelho descubra-se,

torne-se a cobrir, levante-se , e prosiga o seu caminho.
J9. Passando por diante do Altar, em que está ex-

posto o Sanctissim» Sacramento, faça genuflexão com
ambos os joelhos , depois tire o barrete, e o entregue ao

Acolyto, ou elle o tenha do modo queja disse no nume-
ro 16. e o adore, inclinando profundamente a cabeça,
e cobrindo-se antes que se levante ( h

) ,
prosiga o seu

caminho, sem fazer outra alguma reverencia, veja-se o
numero 23.

20 Passando

( h ) Que o Celebrante pode caminhar coberto , estando ex-

posto o Sanctissimo Sacramento , foi declarado pela S.C dos R.
%egtmdo o trás o Eminentíssimo Lambertini ; o mesmo affirma elle na
Instituição 30, n. 17. e affirma Merati ser esta a praxe cornmummente
recebida em Roma.
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20. Passando por diante de algum Altar, em que
pstá exposta solemnemerite a Relíquia de algum Sancto

( entende-se Relíquia Insigne, de que se faz a festa, ou
sendo tida ào Povo em grande veneração ) se incline

sem descobrir-se ( i ) mediocremente. Mas para com
oiitras Relíquias que servem de ornato ao Altar, porte-se

como se ahi as não houvesse, e neste caso faça só reve-

rencia ao Altar ( se for Mayor ), e se naquelle , em que
está a Relíquia, se guardar o Sanctissimo Sacramento,
faça genuflexão, sem ajuntar outra alguma reverencia.

21. Se passar por diante cio Altar Mayor, faça ge-

nuflexão coberto , e com um só joelho se nelle estiver o

Sanctissimo Sacramento no Tabernáculo , o mesmo obser-

vará quando passar por diante de outro Altar em que ellese

guardar( l ), e não estando o Sanctissimo no Altar Mayor,
façasomente inclinação medíocre para .o mesmo Altar.

22. Finalmente , .passando pelo Coro a tempo
,
que

nelle se cantar: Gloria Patri, éy. , ou o fim de algum Hymno,
ou outra oração, a que se deve inclinar a cabeça, pare,
e persevere inclinado athè se concluir ; como também
passando pelo meio do Clero, ou immediato aõ Coro
em que elle está, saúde com a cabeça coberta aos que
nelle estiverem.

23. Note-se em I.° lugar, que quando no nu-
mero 16, e 19. dizemos que o Celebrante adore o Sane*
tissimo Sacramento inclinando-se profundamente, enten-
de-se, tendo Ministro, a quem entregue o barrete; no
caso porem de não poder entregar o barrete ao Ministro,
se absterá de fazer inclinação profunda , por se não ex-
por a perigo de lhe cahir alguma cousa. II." Deve fazer-se

genuflexão com ambos os joelhos , ainda que o Sanctissi-

mo

( i ) Ainda que Gavanto , e <>utros , são de parecer
,
que neste

caso o Celebrante se descubra, com tudo outros graves Auctoies,
não sem bons fundamentos , seguem o que acima se disse.

( l ) Ás Rubricas Bracharenses nada determinão neste ponto;
porem he este o uio , e pratica immemorial de todo o seu Clero.
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mo esteja exposto na porta do Sacrário , ou esteja na Py-
xide, ou ainda coberto com algum vêo , S.R.C. 7 cie

Maio de I 746 • III. Todas as inclinações . que se mandão
fazer com a cabeça coberta, se entendem levando o Caliz,
por que, não o levando, deve hir com as maÕs juntas
diante do peito, e se deve descobrir. IV. Quando fizer

as ditas inclinações , não deve inclinar o Caliz, o que fa-

rá, evitando qualquer movimento particular dos braços»
V. Quando fizer as inclinações , deve ter os pés immo-
veis , firmes, e igualmente postos na terra. VI. Quando
fizer as genuflexões , se for com ambos os joelhos , os de-
ve pôr hum junto do outro, e não muito distantes, po-
rem se for com um só joelho, porá o direito não atras,

nem adiante do pè esquerdo, mas sim defronte do cal-

canhar do mesmo. VII. Em qualquer occasião
,
que ajo-

elhar, conserve sempre o corpo direito, sem o incli-

nar para parte alguma, nem inclinar a cabeça ( se ou-
tra cousa se não notar ), procurando fazer a dita genu-
flexão perfeitamente, isto è, dobrando o joelho athe à
terra, e não, como muitos praticão , figurando fazer as

genuflexões com um simples movimento do corpo.

24. Ultimamente, ainda quede muitas acções, aqui

ditas, não faça expressa menção a Rubrica Bracharense,

com tudo , alem de serem prescriptas commummente pelos

A A- Rubricistas, parece, se suppoem inclusas, e como
embebidas no seu Texto , de sorte

,
que ja adoptadas por

todos ,. formão a nossa praxe commum y e costume âos.

R R. Sacerdotes Bra.charenses.

§. III.

DO PRINCIPIO DA MISSA ATHE
O CANON.

26, X anto que o Sacerdote chegar ao Altar , es-

tando
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tando no plano, diante, e no meio do Ínfimo degrão,

( e não havendo degráo , estando dous, ou três passos

ante o Altar ), tire o barrete, e o dê ao Ministro > e

sustentando çom a mão direita a bolsa do Corporal, se

incline mediocremente. Porem , estando nelle o Taber-
náculo com o Sanei issimo Sacramento , faça genuflexão

sobre o Ínfimo degrào com um sò joelho.

26. Depois, subindo ao Altar
,
ponha o Caliz para o

lado da' Epistola, tendo este capacidade para se esten-

der o Corporal, ou lugar sufficiente , para se aceomrao-
dar o Caliz entre o Corporal, e o Missal, quando não,
se passe á parte do Evangelho , e tomando com a mão
esquerda a bolsa , tirando delia com a direita o Corporal,

o ponha sobre a pedra d' Ara, e com à esquerda ponha
a bolsa para a parte do Evangelho, encostando-a á ban-

queta, de sorte, que senão manche com os pingos da
cera, que arde nella , e que fique com a abertura para
& parte da Epistola.

27. Feito isto , estenda com ambas as mãoso Cor-
poral sobre a pedra d* Ara, de tal sorte, que não fique

pendente fora do Altar, mas sim na face do mesmo
( m ) , e se tirer Cruz em alguma extremidade , esta

deve ficar para a parte anterior , e se o Corporal fôr

grande, o dobre pela parte, que fica para a banqueta,
e logo que principiar a abrir a primeira dobra, diga
a oração: In luo conspectu , óf. distribuindo de sorte as

palavras, que assim que acabar de dizellas, esteja esten-

dido o Corporal:

28. Estendido o Corporal, ou ficando com a folha

anterior dobrada para se estender depois do Ofíertorio

,

quando assim pareça ao Celebrante, ponha logo o Caliz

junto
i

• -

( m ) Conforme a Rubrica do nosso Missal , fica ao arbítrio

do Celebrante estender o Corporal, ou ao prine p*> da Missa; ou
antes- do Munda cor mtum = ou iinmediatamente que tiver dito o
Ofíertorio; com tanto, que quando o estender, d.ga a oração =
In íuo càhspecíu.

2..
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junto a este da parte da Epistola ( havendo para isto

Jogar suíficiente ) , e senão , no Jado do Evangelho.
Em quanto o Celebrante estender o Corporal, e poser
o CaJi?. próximo ao mesmo, accenda o Acolyto ás velas.

.29. Feito isto, desviando-se aa lado da Epistola v

descubra 'o Çahz, e tomando com ambas as mãos pelas

extremidades o vêo , o ponha atras do Caliz , de sorte, que
fique extenso ao comprido, e pegando na Patena com
a Hóstia coberta com a Palia, a ponha no meio do Cor-
póral.

30. Depois tome com a mão esquerda o Caliz pelo

no, e tendo-o levantado no ar o limpe branda, mas di-

ligentemente com o Purificador, o que fará metendó-o
extenso dentro da copa com os três dedos médios , lim-

pando-o ao mesmo tempo por fora com o. pollegar ,
p4s-r

to sobre a r-xtremidade do mesmo Purificador, o qual
depois porá dobrado j unto ao pé do Caliz da parte an-

terior,' entre o mesmo Caliz, e o lábio do Altar, pondo
ao mesmo tempo sobre elle a colherinba com o pe^pata
aparte da Epistola, parase utilizar melhor dasua.promp-
tidão. tudo isto junto, mas fora da pedra d' Ara do
da parte da Epistola.

. ^ 9
31. JLogo com a. niao nua tomara o Caliz pWo no,

e inclinancíq-q algum tanto sqhr.e o Purificador, .para evi-

tar
,
que caia alguma gota de vinho , ou d' agoa sobre. o pi

do' Caliz, tomará a calheta, do, vinho
,
que lhe oíferecer

o Acolyto
%
lance, sem dizer cousa alguma, O.o Caliz a

porção do vinho, que baste para cobrir o fundo ^Qj
do, mesmo ( n ), advertindo

,
que ao lançar do vinho, não

salpique o Caliz por dentro, o que pode evitar
?
lançan,-^

do-o , não no fundo da copa, mas encostado a hum lado
da mesma.

32. Lançado o vinho no Caliz , entregue a galhefa. ao

Acolyto
1

.

.

'." '

.

'
,

( n ) Assim §ç conformará com a Rubrica Bracharense , que
diz: ínfundat..

t
vir}um j,ni Calicem ia moderq}a. qy&ntita,U.

.
.
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Acolyto , o qual presentando-íbe a da. agoa diz : ÍJenedi-

ólc *Pàíer Revcrcnde , ou Juhc Domne Jjeiiedircre . e fa-

jzeiído sobre ella p sig.nal oa Cruz, diràemvoz submissa:

jbdhiinus ipse te- hèiúaiçal , cj\ , e principiando logo im-

mecTiatamentê a outra oração: Exlatere Domini noslri

Jesu Chnsli ; cf-. porá a mão direita extensa, e com os

dedos juntos, sobre o peito, ao principiar: lEx latere,

e depois de inclinar a cabeça para a Cruz as palavras:

Jesu Chrisli, da mesma oração, tirara a mão do peitou,

o pecando
:
na colherinha , tome a agoa da calheta, que

o Acolyto lhe está ofierecendo , e a lance no Caliz quan-
do disser as palavras: Nos pariter cvmmiscemus , ca-

hindo verdadeiramente ao Commiscemus , dentro do Ca-
liz duas, ou três gotas delia. Também pode nesta ben-

ção , e infusão da agoa dizer a oração: Deus qui huma-
nos substantice , e fazendo-o assim deitará a benção ao

principio da oração . e ao tempo que disser as pala-

vras: Per hujus aqucs , lance a agoa no Caliz. ( o )

33. Em quanto concluir esta, ou aquella oração,
observe, se apparecem algumas gotas de vinho, ou agoa
dentro, ou fora da copa. do Caliz , ou ainda peio pé,
e as limpe com o Purificador involto no index da di-

reita , ou também , em quanto ás de dentro , sendo do
meio da copa para baixo , incline o Caliz para um, e
outro lado levemente, para que se unão ao todo. O
?[ue feito, ponha o Caliz próximo ao Corporal da par-

ada jEpistola , e o
:

Purificador junto à elle.

34 JDejpojs^disto com ambas as mãos tome a Patena
com a Hóstia coberta com a Palia, na forma, que a ha-

1 viâ
"

'

I

'

i
' J-1 ' ií ) 1 j

II l f II II
, )
!

,
' ' ' I

-

I

,

II
. #!

,

1 1|. 1 ,1

'( ° ) Quando. a .Rubrica Biacharense manda que o Celebran-

te, lance duas,.ou três gotas de agoa sobre a terra antes, que a in-

funda no Caliz ; lie por que nesse tempo não havia o uso da colhe-

rinha,' e portanto aonde a 'não houver, se pode »usar , e observar es-

ta ceiemonia ; , porem havendo-a , se deve praticar o que acima se

disse
; ppr que assim o,praticão commummente os Sacerdotes Bra-

charenses.
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via posto sobre o Corporal , e ponha-a sobre o Caliz

,

çobrindo-o comovéo, de sorte, que fique totalmente co-
berto pela parte anterior. ( p )

35. Tendo algumas formas para consagrar, as porá
sobre o Corporal , da parte do Evangelho , e as cobrirá
com a parte anterior do mesmo Corporal , o qual nesta
occasifio deve desdobrar dizendo a sua oração antes de
offerecer a Hóstia, e as Partículas; porem havendo
Pyxide, o que è mais conveniente, usara sempre desta,
pondo-a da parte do Evangelho , algum tanto mais
atras do Caliz, cobrindo-a com alguma Palia, ou com
o mesmo operculo , mas sobre a pedra d' Ara.

36. Composto, e coberto o Caliz, como acima* se

disse, o Celebrante, estando no meio do Altar, saúde
a Cruz, e com as mãos juntas diante do peito va para
o lado da Epistola , abra o Missal, e obseHre os signa-

culos se estão nos mesmos lugares, em que os havia
posto na Sacristia; feito isto, va ao meio do Altar,
saúde a Cruz, sem elevar os olhos, e voltando-se sobre
o seu lado direito inteiramente para o povo , e sobre o

lado do Evangelho, para não voltar as costas à Cruz,
desça pelo mesmo lado ao plano do Altar.

, 37. Tendo descido ao plano ( q ), ponha-se de joe-

lhos no infimo degrào , e diga, voltado para o AUar.
^ve Morta (jraiia , ó?. , dita a saudação Angélica, Ievan-

te-se, e na mesma voz submissa diga: In nominc Palris, ^.

,

pondo ao mesmo tempo , em que pronuncia estas pala-

vras

{ p ) A Rubrica Brachabense adverte , não ser de preceito o
fazer-se o CaLz agora no principio da Missa, ficando ao arbítrio do.

Sacerdote, ou agora no principio da Missa , ou no fim do Gradual
antes do Evangelho, ou depois do Ofíertorio , r.a forma dos Roma-
nos, praticando, em qualquer tempo que se faça, o mesmo que
acima se disse.

( q ) Havendo diversas ordens de degràos dividida* por algum
plano, o Celebrante basta que desça ao plano da primeira ordem, e

e não tendo degráos, posto era conveniente distancia, começará a

Missa.
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vras , a mão esquerda extensa debaixo do peito , uni-

dos os dedos ( o que sempre observará, quando sg

benzer ), com os dedos da direita juntos, e extensos^

e a palma da mão voltada para si , se benza , accom*
panhando a acção com as palavras , de sorte

,
que

,
quan-r

do disser: In nomine Patris , toque fisicamente a testa

cora os três dedos da direita , á palavra Filii o peito

acima da mão esquerda, à Spiritus o hombro esquerdo,

e à Sancti o direito
,
juntando as mãos á palavra: Amen,

38. Tendo-se benzido, diga em voz intelligivel

,

que se ouça pelos circunstantes: ( s ) Sancti Spiritus

adsit nohis grqtia , e respondendo o Ministro: Amen , o

Celebrante prossiga na mesma voz o verso: Introibo ac
Altare Dei, a que responda o Ministro: Ad Deum qu
Icelificat ,$*. , e logo diga o Psalmo : Judica me Deus todo

?

o que prossiga alternativamente com o Ministro , e no
fim delle quando disser: Gloria Palri , éf. . , incline a cabe-
ça: concluido o Psalmo, repita o verso Introíbo ,<%•., de-*

pois faça sobre si o signal da Cruz , como se tíisse no
numero precedente, dizendo: Adjutorium nostrum in no-
mine Domini , distribuindo as palavras de sorte, que ao
Adjutonum toque a testa, a nostrum o peito, in nomine
o hombro esquerdo , a Domini o direito^ ao que o Ministro
responda: Qui fecit calum, et íerram» Depois, tendo-se

já , ermo antes, mediocremente inclinado ( t
)
principie o

Confueor , éf . , e quando disser: Mea culpa , tendo a mão es-

querda———» I » I I I II

•

I I - II — I

'

|
|T I||>

( r ) O Celebrante depois de fazer sobre si o signal da Cruz,
nao faça genuflexão ainda que se faça a elevação do Sacramento
em algum Altar próximo.

( s ) Com'tudo modore-se de tal sorte a vóz , que não perturbe

por modo algum aos outros Sacerdotes , que ao mesmo tempo estão

celebrando, ou officiando nos Altares proximósv '

( t ) Ainda que no ordinário da Missa se diga, que o Cele-

brante esteja Capite iuclinato, com tudo, na ordem Ad Celebran-

darn Mmam t qufe está antes do Canon, nesta mesma oceasião
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querda extensa posta abaixo do peito, bata' três vezes
nelle levemente com as extremidades dos dedos da direi-

ta, algum tanto curvos, e unidos, e não com a palma
da mão.

39. 'Acabada a Confissão persevere dó mesmo mo-
do, atè que. O Ministro diga: Misereatur tui , 8ç. no fim do
qual responda Ámen . e depois se endireite. Tendo o

'Ministro acabado a Confissão, diga o; Celebrante o Mi-
sereatur véstri, e respondido pelo' Minis! ro: Jtmffi\ "pondo
a esquerda extensa abaixo do peito, laca com a direita

assim' mesmo extensa, no ar , entre si , e o Altar uma
Cruz dizendo: Indulqentiam', §>. , e tendo o Ministro res-

pondido: Amen , o Celebrante diga . estando mediocre-
mente inclinado ( u ), 'Deu» tu conversus vivi/icabis nós,

e os ' maft^TerWs;, respondendo o Ministro á cada um as

suas competentes respostas.

40. .'Teádo, ó Ministro respondido: Et cum spiritu

tuo , ó Celebrante , estando ainda na mesma postura do

1,6 èn di rèiialído-tee,
, "Siib'ã

ao Aitár.^dizencib ao' mesmo tempo em voz^iòbmisaa
1
:

,
Auftr

i
•

-
. . , •

.
.

.
,.-••

.
- , .

-

-

__
martela ,' que" se incline: McãiocfiUr , do que se^phde entender , e

tinferír, que todas a-s I
:vezes ,> que :

a. Rubricai > diz : iúipite indínaU),
-se entende ; ::M&dipcrittf ., espeejaimeufce; ,. q ua,ndo se j tení as-, rnuos

^jU^tas; sobre o Altar, 'por que mal se pode praticar esta postura,
.s.em ^qúeo, cgrpo esteja^ tajntam^algurn .tanto mclinado, pura que
a .mesma reverencia. fique decente y e agradável aos pibos dos que
is]to. mesmo observão, e atteudem. ..;-.'.

(w ) A Rubrica Braenarense manda, que, e^tes • vèrso^ sejflo

ditos pelp .-Çel^bjante : rQçípj.tfi inclinai;q,^ porem como fica .advertido

na nota do nurh^ro , anieçpdente y .devem .ser' ditos
,
^s.tand^q Cele-

brante mediocreme.nte inclinado, pois. alem "da- intelíigeucia sobre-

dita, he esta, a mesma pratica , e. costume Brachaiviise. ,\

_ , . ( x ) Nao.manda.a Rubrica estender, c juntar, as mãos nesta

pccasião
, ;
mascomoo mandam outras jemilirantes , assim

?í
parece.

,

se deve observar nesta, ene este o costume.



Ji.ifer a rwbis ,. <%*.. •, medindo çle sorte os passos
,
que

,
quan-

do, chegar ao Altar , tenha ja concluído.

4 1. Havendo- chegado ao Altar, tendo ainda as

mãos juntas , as ponha,, sobre elle x de sorte
,
que só os

dedos ar. nu liares se fumem sobre a mesa do mesmo AU
tar, e não os minimos,, cujas extremidades devem tocar

na frente, ou parte '.anterior do Altar, ficando o res-

tante das mães entre o Sacerdote, e o mesmo Altar

( o que deve observar sempre, que se manda pôr as

mãos juntas sobre o Altar , estando mediocremente in-

clinado ); estando ja nesta postura.-, e não antes, prin-

cipie a oração; Oratnus te Domine
,
§-. ( z ) a qual con-

cluída, ponha as mãos igualmente de um, e outro lado

sobte o Altar, -de .sorte, que as palmas das mãos to-

quem a toalha, estando os dedos extensos, e unidos,
beije o Altar entre cilas ( a

) , só com a advertência
,
que

depois da Consagração alú a abluçao dos dedos, as po-
rá dentro do Corporal, sem separar os pollices dos ín-

dices *

42. Dita a oração: Oramus te Domme^fy. , e tendo
osculado o ..Altar , o Celebrante se endireite, e sem fa

zer mais inclinação, va ;
j o. lado da Epistola com as

-mãos juntas , andando naturalmente com o lado esquer-
do para o Altar, e não a iace ( o que observará
sempre coin a devida proporção todas as vezes, que se
apartar do meio do Altar, para hir a algum dos lados,
ou destes para aquelle.

)

.
.

_

'
. .

-,

' '
• —— -—;

'

; | ,
. ii

.

(
'--

) Aaverte a Rubrica Bracliarense
,
que não havendo Reíi-

tfÁtih ': -.. A;a , se bmittão estas palavras . Quorum lièliquics hic sunt ,
eí omntum Sanctorum.

( a>y A mesma Rubrica adverte ao Celebrante, que antes de
pt»r~o Caliz sobre a pedia d' Ara, e depois- da recepção do Sanguis,
ckjye dar os. ósculos, no rafioda Ara-f entre as suas mãos ; porem
depois de. coRocado o Caliz sobre a Aia, e antes da recepção do
S&ngufcy se dão ao pè do lábio desta, da parte direita do Caliz,
isto he,da paxte da. Epistola. , .«
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43. Chegando ao lado da Epistola, volte-se para o
Missal, e teritlo o corpo direito, faça sobre si o «ignaí

da Cruz, como se disse no numero 37., sem dizer cousa
alguma; depois juntas as mãos, e postas sobre o Missal,
diga em voz intelligivel o Intróito da Missa, com o seu
verso, e Gloria Patri

}
&. , ao qual fará inclinação de ca-

beça para a Cruz ( b ) , sem elevar os olhos, nem apar-

tar as mãos do Missal; á qual, e a todas as mais, que
fizer para a Cruz no lado da Epittola , volte para a

mesma Cruz algum tanto o corpo, para que fique mais
grave , e decente , sem com tudo mover os pès. Depois
de haver ditor Sicut erat , &. repita o Intróito , mas sem
se benzer outra vez.

44. Nas festas solem nes se diz o Intróito, e depois
o verso, o qual acabado, antes de se dizer; Gloria Pá-
tria &. , se repete novamente o mesmo Intróito, eno tim

desta segunda repetição se diz logo immediatamente:
Gloria Putri , «Sc. , sem se tornar a repetir o verso, e dito

Gloria Patri , «Sc. , logo se torna a repetir terceira vez o
Intróito.

45 Note-se I.° que tendo o Celebrante as mãos jun-

tas, os dedos estejão unidos , sem mediar espaço entre

huns, e outros, e as extremidades dos dedos olhando
para cima, de sorte, que estando direito, e lançando os

olhos sobre estas, divise as extremidades dos dedos mí-
nimos, e nunca as ponha horisontalmente, e muito me-
nos para a terra, as palmas das mãos unidas huma á ou-
tra, sem que estejão encostadas, nem também muito dis-

tantes da Planeta. 1 1." Quando as mãos estiverem se-

paradas, e extensas, não excederão a largura do corpo y

os dedos estarão unidos, e extensos/ as extremidades dos
mesmos

(ò) No tempo , que se formou a Rubrica do nosso Missal Bracha-
rense, como não havia Cruz nos Altares, se faziào estas inclinações

sem movimento algum para o meio do Altar; hoje porem, que a.

tem , devem , e costuma? íazer-se na forma, prescrita..



jfarte 1. Capit. l. §. III. i7

mesmos direitas para cima, e que não excedão a altura

dos hombroe, e as palmas uma virada para a outra, HL
Fazendo o signal da Cruz, ou outra acção com uma
mão, nao deve ter suspensa a outra, que está desoccu-

pada; mas a deve pôr sobre o peito, quando se

benzer a si mesmo, ou aos circunstantes, e. também
quando bater no peito ; e a porá sobre o Altar quando

benzer alguma cousa, que está sobre o mesmo Altar;

quando virar alguma folha , ou descobrir o Caliz,&.

IV. Deve pronunciar as palavras distinctamente , nem
muito apressado, nem muito vagaroso, nem com a voz

tão aJta
,
que perturbe aos mais Celebrantes; nem tão

baixa, que senão entenda, mas sim com voz grave

,

inteUigivel, e uniforme, segundo pedirem as cousas,

que diz; para o que deve notar as dilferentes vozes,

que prescreve a.Rubrica, a saber; inteUigivel, distincta,

ou clara, que é âquélla i que pode ser ouvida pelos cir-

cunstantes, não muito distantes, e submissa a qual ouça
só o mesmo Celebrante: em seu lugar hiremos notando , o

que se deve dizer em cada huma das vozes sobreditas, e

se pode ver no principio do Cap. Ií. §. VI. Note-se
V. Que não deve , "para abbreviar, inverter a ordem das

Rubricas, nem antepor, ou pospor as Ceremonias ao
seu devido tempo , nem fazellas com precipitação; mas
com gravidade, e decência, e para isto tome o tempo

,

que se requer. ( c
)

46, Acabado o Intróito, e não antes, juntas as

mãos

( c ) O tempo ordinário de uma Missa , è de vinte minutos, ate

trinta; nem se pode diminuir a estes o mais leve momento no
commum sentir dos Auctores. Advirtão . pois os R R. Snrs. Sa-
cerdotes o juizo que se ha de fazer daquelles

,
que celebrão, ou

dizem a Sancta Missa em 12, ou 15 minutos; veja-se Bento XIV.
de Sacrific. Missce , libr. III. Cap. 24. num. 3. e outros muitos,
que discretamente condemnão a peccado mortal , e envergonhão a
semelhantes Sacerdotes.

3..
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mãos ante o peito, voltado o lado direito para o Altar,
va ao meio do mesmo, e chegando ahi , faça, sem ele-

var os olhos, inclinação para a Cruz; depois principie
a dizer na mesma voz intelligivel os Kyrios ( d ) , isto

he três vezes Kyrie eleyson ? outras três Chrisle cleyson »

e outras três Kyrie eleyson.

47. Ditos os Kyrios, diga: ( havendo de dizer-se )
Gloria in excelsis Deo,fy. na mesma voz intelligivel,

e estendendo algum tanto as mãos á palavra: Gloria
y

quando disser in excelsis , as leve athé á altura dos hona-t

bros , e logo as junte ante o peito, e incline a. cabeça à
palavra Deo ( e ) , o que feito prosiga com as mãos
juntas: Et in terra pax hominibus %. athé o fim.

48. Quando disser: Adoramus te (f ), faça para a Cruz
inclinação de cabeça, e da mesma sorte se incline ás

palavras: Gratias agimus, iibi'; Jesu Christe;,suscipe de-

precationem nóstram ; e outra vez Jes>', Chrisle ; e quando
disser: Cum Saneio Spirilu, posta a mão esquerda abai-

xo do peito, faça sobre, si o signal da Cruz, de modo r

que ás palavras: Cum Saneto , toque a testa,, à Spiritu,

v .

"'.-- o ; i
Are^

( d ) Note-se, quanto è reprehehsivel o erro daquelles
,
que

nas Missas, cujo Intróito sabem de" cór,ò começão a dizer no
mesmo tempo, que vão do meio do Altar para o lado da Episto-

la, antes de ss .benzerem. .Como também dito o Intróito, princi-

piar os Kyrios, antes de chegar ào meio do Altar,, faltando ás

inclinações, e at^à ordem prescrita pelas mesmas Rubricas^ atro-

pellándo as palavras de" sorte, que o mesmo Deos poderá dizer-lhes,

que ( os não entende, e haverá Doutor que possa excusar de pecca-

do a semelhantes? Eís-aqui
,
por que este venerando , e tremendo

Sacrifício è hoje menos appreciado dos seculares, e celebrado em
doze, e quinze minutos.

( t ) Adverte-se, que a elevação das mãos em qualquer occa-

siãoy que se faça , não ha de exceder a altura dos hoinbros , nem
a largara do corpd.

(y ) Não ma'nda a Rubrica fazer a estas palavras inclinação

alguma; c por isso hão se deveria fazer; com tudo o costume a in-r

troduzio , e he esta a pratica universal da Igreja B.ac,karense.
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p peito, kin gloria, o hombro esquerdo, A Dd Palris M

o direito , e á Jmen
,
junte as mãos.

49. Concluído o Hymnô
, ( ou não havendo de

dizer-se ), dito o ultimo Kyrie ekyson ,
postas as mãos

extensas de uma, e outra parte sobre o Altar, o beije

no meio, sem inclinar o corpo para parte alguma, e

para o fazer com alguma commodidade , se aparte aipim

tanto do Altar ( o que observará sempre em semelhan-

tes occasioens ); feito \s'o se incline, e juntando outra

vez as mãos ante o peito , volte-se pelo lado direito

( o que sempre observará virando-se para o povo ), e

estando assim voltado, sem fazer inclinação alguma,

nem encostar-se ao Altar, tendo os olhos juntamente

baixos, e fazendo uma breve pausa, estenda algum tan-

to, e ajunte as mãos, tendo sempre os dedos unidos,

e juntos, de sorte, que a palma de uma, como que
olhe para a outra, saúde o povo dizendo: Dominas vo-

biscum , de modo, que dizendo Dominus , abra, e es-

tenda as mãos, e a vobiscum , as junte.

50. Em quanto o Ministro responde: Et cum spi-

ritu tuo , o Celebrante voltando-se sobre o lado esquer-

do , e sem acabar o circulo para o meio do Altar , faça

ahi reverencia para a Cruz, e va do modo ordinário,

e natural com as mãos juntas para o lado da Epistola ;

ahi, depois de voltado direitamente para o Missal, e

não antes estenda as mãos á largura do corpo, tendo
os dedos juntos, e extensos, as extremidades* dos mes-
mos direitas para cirr.a, e que não excedão a lar-

gura do corpo, nem a altura dos hombros, as pal-

mas uma voltada para a outra, as junte ante o peito,

e inclinando a cabeça para a Cruz- , diga ao mesmo
tempo em voz intelligivel : Oremus , e endireitando
logo a cabeça , estenda as mãos ante o peito , do modo
que acima se disse, e prosiga na mesma voz a oração,
ate á sua conclusão, no principio da qual junte aí mãos,
e juntas as conservará até que o Ministro responda:

Amai*
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Amen. Se a conclusão for: Per Dominum. B$. , ou per
eundem Dominum , ao nome JESUM incline a cabeça á
Cruz sem elevar os olhos

;
porem tendo^. outra qualquer

conclusão, como: Qui tecum , ou qui vivis óp. não deve
fazer inclinação de cabeça.

5 1 Havendo mais orações , observe a respeito da
voz , e acções , o que acima se disse , mas não deve re-

gistar a segunda , antes que tenha concluído a primeira
inteiramente, a qual estando concluída, registe a se-

gunda, e depois de registada, e não antes diga: Ore-
mus, a qual palavra só na primeira, e segunda oração
se diz, e só na primeira oração, e ultima se diz a con-
clusão. Excepto no tempo da Quaresma quando se diz

a oração: Super populum , no fim da Missa feriai; por
que então se diz: Oremus , antes delia, e sempre se

conclue sobre si, e sem se juntar a alguma outra ora-

ção; e deve advertir-se, que sendo em Missa cantada,
dito: Oremus, èm voz de cântico, se dirá toda a ora-

ção em voz submissa, mas intelligivel athé o Per Do-
minum, ou outra qualquer conclusão exclusive, a qual
se dirá no mesmo tom, e canto como «e disse: Ore-
mus. ( g )

52 Dita

( g ) Note-se
,
que quando proferir o venerável Nome de

JESUS deve inclinar humildemente a cabeça, e corpo; .e quando
o de sua Intemerata Mãy , MARIA Sanctissima. incline a cabeça , so-

mente bom a advertência, que quando se faz iuclinaçãò ao Sanctis-

simo Nome de JESUS sempre he para a Oruz , seja no lugar

que for; excepto que no Evangelho se lhe faz genuflexão para o
mesmo Texto. Note-se também, que ainda que a Rubrica Bracha-
rense nada mais diga , ou accresccnte a este respeito ; com tudo he
pratica antiga , e constante desta Nossa Igreja o fazer-se inclina-

ção de cabeça ao Nome dos Sanctos de quem se diz a Missa , ou se

faz commemoração ; ao Nome do Papa, ( e isto se entende tanto

intra .-.como extra Canon ) , e também ao Nome do Prelado T)eo-

çesano^e Rey , e Rainha , ou Príncipe (estando elles presentes ).

Todas estas inclinações se fazem para o mesmo lugar ; para onde
suecede estar voltado o Celebrante

,
quando estes se pronuncião; á

**>• ex-
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52 Dita a oração , ou orações, o Celebrante, dis-

juntando as mãos, as ponha sobre o Altar, ou juntas,

ou separadas como bem lhe parecer; e nesta posição lêa

em voz intelligivel a Profecia, ou Profecias (se as hou-
ver ) a Epistola ; o y ; Tracto ; Gradual , ou Prosa $%
segundo pedir o tempo. ( h

)

53 Dito o $/. , Tracto, Sf
% o Celebrante , a não pre-

parar o Caliz, como pode fazer, segundo se disse aci-

ma na nota do numero 34, junte as mãos ante o peito,

e va do modo ordinário ao meio do Altar, eleve os o-

lhos á Cruz; abaixe-os; incline-se, tendo as mãos junc-
tâs ante o peito sem as pôr sobre o Altar, e diga em
voz submissa: Munda cor meum , Sf. prossiga na mesma
postura dizendo: Jube Domine benedictre <£•• ( i ) , e res-

ponda , e se abençoe a si mesmo com a deprecação: Do-
minus sit fy. ( / ) dita que seja, endireite-se, esem fazer

nova

excepção das do Prelado Deocesano , Rey &. por que estas se de-
vem fazer para o lugar onde assistem.

( h ) Antigamente nada respondia o Ministro, no fim da E-
pistola ; e è por esta causa

, que ainda hoje algumas Igrejas , assim
como a Nossa de Braga nada mandão responder cm as Rubricas
dos seus Missaes: Comtudo o costume tem introduzido o respon-

desse Oco grafias, e porisso o Celebrante dará signal , ou de ca-

beça , ou abaixando a voz para que o Ministro lhe responda:

( i ) A Rubrica do Nosso Missal Bracharense manda dizer:

Jube Donme; e não Domine em toda e qualquer Missa, e ainda
que o Sacerdote peça a Benção immediatamente a Deos

; por que
esquecidos da pureza da Latinidade julgarão seus compositores

,
que

tanto significava Dominus latim puro , como Domnus , seu diminu-
tivo; e que somente apparece na baixa Latinidade para signar não
o Senhor Suprenmio das cousas mas sim os Senhores terrenos. Por
esta causa deixou-se a Rubrica Bracharense, e adoptou-se a Dis-
tinção Romana ; como mais própria ; mais pura , mais honrosa , e

mais respeitosa ; e por isso quando o Sacerdote celebra só , e pede
a benção a Deos diz: Jube Domine ; e não Domne , e he esta

a pratica constante.

( / ) Nas Missas de Requiem diz-se o Munda cor meum éf. na
for-
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nova inclinação va com as mãos junctas ante o peito a

dizer o Evangelho pelo Missal.

54 Entre tanto, que o Celebrante faz o que acima
fica dito, o Ministro tome o Missal , e o leve á parte

do Evangelho, e se o Altar fôr muito extenso , o ponha
Inter ipsum cornu , et médium Altaris , de sorte, que es-

tando o Celebrante no meio possa commodamente lêr

o que houver de dizer; ( m ) assim mesmo collocar-se*

ha de forma, que a sua face não fique voltada para a

banqueta, mas sim em linha recta à vista do Celebran-

te. ( n
)

55 Tanto que o Celebrante ha chegado ao Missal
,

voltada a face , não direitamente para o Altar, mas sim

para o lado do Evangelho, conforme está o Missal, de
sorte, que não volte as costas ao povo, nem inteiramen-

te a face, tendo as mãos ante o peito juntas, e a cabe-

ça , e o corpo direitos, sem estar encostado ao Altar,

diga em voz intelligivel: Dominus vobiscum, e respondi-

do pelo Ministro; Et cura Spiritu tuo
,
ponha a mão es-

uerda sobre o Missal extensa, em forma que o meio do
edo polegar fique junto ao principio do Texto sagra-

do , e com a polpa, e não com a unha do dedo polegar

da direita, cuja palma deve ficar voltada para o Missal,

e os dedos unidos, e extensos, forme huma Cruz sobre

o Texto sagrado, e não sobre o titulo, ou nome do E-
vangelista, dizendo ao mesmo tempo: Sequentia , ou Ini-

tium

forma e modo acima explicado,; porem omittem-se a Postulação
Jubc Domine &. , e a sua benção. Dominus sit. §.

( m ) Ou bem elle mesmo o poderá fazer, depois de lido o
Evangelho , avizinhando-o mais para o meio.

( n ) Se o Acolyto não poder mudar o Missal, mude-o o mes-
mo Celebrante , inclinando-se á Cruz , ao tempo que passar pelo

meio, e collocado que seja, como se disse acima torne ao meio do
Altar para dizer: Munda cor meum ôç. com as mais Ceremonias

,

como fica dito,, o. que feito, va para o AJtar.

í



Parle 1. Capit. l.§. líí. 23

tium, c logo passando a esquerda abaixo dó peito , for-

me sem mover a cabeça, com o mesmo polegar da di-

reita ( cuja palma deve ficar voltada para a face, eos
dedos unidos, e extensos), huma Cruz na testa dizendo:

Santti , e outra na boca em quanto diz, Evangeln , e" á

palavra Secandum forme outra no peito, e ultimamente,
quando disser o nome do Evangelista: Mathceum, ou
Joannem

,
junte as mãos ante o peito, do modo ordiná-

rio, e continue o Evangelho na mesma vOz, fazendo

para o Missal genuflexão, quando nomear o Sanctissimo

Nome deJESUS,e inclinação de cabeça, quando disser

o de MARIA, ou o daquelle Sancto
, que se festeja na

mesma Missa, se no mesmo Evangelho se nomear. ( o )

5G. Acabado o Evangelho, tome com ambas as

mãos o Missal somente, sem levantar a estante, e o
eleve um pouco, e inclinando-se para elle, de sorte,

que tanto abaixe a cabeça, quanto levante o Missal
da estante até o tocar com os lábios , o beije no mesmo
lugar em que formou a Cruz no principio do Texto,
dizendo ao mesmo tempo a seguinte Deprecação: Per
Evangélica dieta deleanlur nosira dehcta.

( p )

57. Feito

( o ) Note-se
,
que ainda que a Rubrica Bracharense manda

joelhar com hum só joelho no Evangelho ao Sanctissimo Nome de
JESUS, todas as vezes que o pronunciar-mos ; com tudo he pratica

antiqirssima approvada por Nossos Prelados, que quando o mesmo
Sanctissimo Nome vier muitas vezes repetido no mesmo Evangelho,
como suecede, em Domingo de Ramos, e em outras occasiòes se-

melhantes , então por não serem muito repetidas as genuflexões se

poderá usar de algumas inclinações, mas estas interpoladas de sor-

te,""que sejão mais as genuflexões, do que as inclinações , as quaes

fará para o mesmo, Texto, e não para a Cruz.

( p ) Excepto se estiver presente o Prelado", a quem se deve

levar o Missal, pois só elle o deve oscular: como'também nas Mis-

sas de Requiem, se omitte este osculo, e a oração Per Evangé-
lica dieta deleantur nostra delietã. Nos osBracharenses não temos
Hâ Rubrica as palavras Per Evangélica dieta &. nem nossos an-

te-
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57 Feito isto, va o Celebrante ao meio do Altar
com as mãos juntas ante o peito, e diga ( havendo de
dizer-se ) Credo, estendendo as mãos á palavra: Credo ,

elevando-as algum tanto ( q ) á palavra: in unum,, e à

Deum as torne ajuntar ante o peito, inclinando a cabe-

ça ao mesmo tempo, ( r ) e perseverando no mesmd
lugar com ellas juntas, continue o Symbolo na mesma
voz intelligivel , fazendo inclinação para a Cruz ás pala-

vras: Jesum Christum ( s ), e immediatamente antes de
proferir: Et homo factus esl ( t ) ponha as mãos athè os

pulsos de huma,' e outra parte fora do Corporal, e so-

bre o Altar, tendo os dedos extensos, e unidos, e joe-

Ihe com ambos os joelhos, e com tal gravidade, que ao
pronunciar estas palavras esteja totalmente joelhado,

mas não tire as mãos decima do Altar a fim que possa

levantar-se mais fácil , e promptamente ; as quaes pala-

vras ditas, levante-se , e prosiga com as mãos juntas o
restan-

tecessores antigamente as disserã,o , com tudo já no principio do sé-

culo passado estavão em pratica ; e vem desde então notadas nas

folhinhas da Resa no dia de Ramos, e mais dias, em que se diz a

paixão ; como usadas , e costumadas dizerem-se em todas as Missas

não exceptuadas.

( q ) Ainda que a Rubrica Bracharense não manda expres-

samente fazer esta ejevação , o da a demonstrar nas palavras an-

tecedentes: Manibus junctis ante pectus, et aliquantulum chvatis;

e è esta a antiga pratica.

( r ) Não manda a Rubrica Bracharense inclinar a cabeça às

palavras: in unum ,Deum\ è com tudo a pratica, e costume mitigo

de todo o seu Clero.

( s ) A nossa Rubrica esqueceo-se de ordenar esta inclinação

a estas palavras
; porque a suppoem já mandada acima , explican-

do as Ceremonias das Orações,, e Epistola. Faça-se por tanto na
forma explicada , e é esta á prática.

( t ) Alguns principião a genuflexão ás palavras: descenãit

de Ccelis: è um erro manifesto contra as formaes palavras da Ru-
brica , e somente usada esta Ceremonia pelos Sacerdotes Romanis-
tas.
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restante do Symbolo. A's palavras: Simul adoratur , in-

cline a cabeça ( u ), e no fim, posta a mão esquerda a-

baixo do peito, faça o signal da Cruz sobre si com a

mão direita extensa, tocando a testa quando dissera

palavra: Et , o peito à palavra: vitam , e o hombro es-

querdo quando disser: venturi , e á sceculi o direito, cu-

jas palavras deve dizer com pausa
,

para fazer com gra-

vidade , e vagar o signal da Cruz, finalmente junte as

mãos á palavra: Anxtn-
58. Recitado o Symbolo , ou , não havendo de

dizer-se) dito o Evangelho, postas as mãos sobre o Al-

tar, o beije no meio, e voltado para o povo , do modo
que se disse no numero 49 diga: Dominus vobiscum , e

respondido pelo Ministro: Et cum spiritu tuo , se volte

pela mesma parte para o meio do Altar, sempre com
as mãos juntas, e ahi incline a cabeça

,
quando disser:

Oremus , o que deve dizer em voz intelligivel , estenden-
do, e juntando as mãos ao mesmo tempo, e continue
com as mãos juntas , e na mesma voz todo o oífertorio.

59. Dito este, estando ahi mesmo o Celebrante
voltado para o Altar, estenda o Corporal ( se ainda o
não tiver feito no principio da Missa, como fica dito

no numero 27 ), tome com ambas as mãos as duas ex-
tremidades anteriores do vêo , e descubra o Caliz,que
ahi está próximo ao Corporal, da parle da Epistola,
dobre-o com amba§ as mãos para a parte da mesma , e
dobrado, o ponha próximo ao Corporal, mas não sobre
elle, algum tanto encostado para a banqueta. Se o Mi-
nistro for apto pode o Celebrante permittir que o dobre,
pondo-o depois no lugar mencionado.

60 Descoberto o Caliz,o Celebrante posta a mão
esquer-

( u ) A Rubrica do Nosso Missal Bracharense , não manda
inclinar a cabeça ás palavras: Simul adoratur ; porem è a pratica
constante de todo o Clei'o. '

4 . .
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esquerda sobre o Altar, cora a direita tire a Palia deci-

ma da Hóstia, a qual ponha sobre o Corporal da parte

da Epistola'-, de sorte, que a extremidade fique sobre o

vèo
,
para mais facilmente lhe peça?, quando fôr preci-

so ( o que se observará sempre em semelhantes oceasi-

ões ) .

61 Depois tome com a mão direita a Patena conl

a Hóstia, e Formas nella postas ( se estas se houverem
de consagrar para a Communhào de outros, ou descubra
o operculo , se estas estiverem dentro de Vaso, como
se disse no numero 35 ) , e trazendo a Patena ao meio,
ihe occorra com a mão esquerda, e a sustente na altura

do peito , não junta ao corpo , mas algum tanto distan-

te , e perpendicular ao lugar ,em que depois de offereci-

da a Hóstia, a hâ de pôr, tendo-a assim mesmo, pela

parte decima com o dedo polegar de huma , e outra
mão, accompanhando-a por baixo com os dedos das

mesmas juntos , e extensos, eleve os olhos á Cruz, sem
levantar, nem inclinar a cabeça, e tendo-os fixos na
mesma, diga a Oração: Acceplahilis sit

, fy. , ou Suscipe

Saneie Pater, éf. em voz submissa, (x )

62 Dita a Oração, e não antes, desça perpendi-
cularmente a Patena, tendo-a ainda com ambas as mãos
athè distar do Corporal, cousa de meio palmo, e forme
com e!la no ar huma Cruz, que não exceda a distancia

de hum palmo, nem toque no Corporal.

63 Feito isto, ponha a Hóstia no meio da parte

anterior do Corporal, de sorte, que fique, hum palmo
quasi distante da parte anterior do Altar , se a capaci-

dade da pedra d' A'ra assim o permittir, sobre a qual
deve ficar assim o Caliz , como a Hóstia, eahi a ponha,

sem

( x ) Alguns dos Nossos Sacerdotes Bracharenses , abatem os

olhos sobre a Hóstia ás palavras: Oblatio haze , e assim os conser-

yão atlie' o fim da Oração ', não o devem fazer
, por que he um erro

manifesto.



Parle 1 . Capit . 1 . § . 1 IL 27

sem a tomar primeiro nas mãos, mas largando-a da Pa-

tena, a qual porá com a mão direita da parte da Epis-

tola, submettida algum tanto, isto he
,
quasi metade de-

baixo do Corporal , tendo entre tanto a esquerda sobre

o Altar, e fóra do Corporal; porem nâo a ponha tâo

próxima á extremidade do Altar, que sirva de impedi-

mento às mãos
,
quando houver de joelhar , nem ao co-

tovelo, quando houver de consagrar, e finalmente cu-

bra a mesma Patena com o purificador ( z ), islo he\

aquefla parte, que fieou descoberta fora do Corporal.

64 Havendo algum Vaso com Particulas
,
para con-

sagrarem-se
,
ponha-o sobre o Corporal, de sorte, que;

fique algum tanto atras do Caliz , e o descubra ant?s de

pegar na Patela com a Hóstia , tendo ao mesmo tempo
intenção de ofierecellas com a Hóstia, e posta, ( como
se disse ), a Patena debaixo do Corporal, cubra a Py-
xide , ou Vaso das Particulas

,
que se houverem de consa-

grar, e se estas estiverem na Patena, depois de offere-

cidas , as ponha sobre o Corpora! , separadas da Hóstia,
para a parte do Evangelho

;
porem , se ja desde o prin-

cipio estivessem sobre o Corporal , assim mesmo as dei-

•xe estar tanto agora, como á consagração, (a)
65 Pondo a Patena algum tanto submettida ao

Cor-

( % ) A Rubrica nada manda à respeito da posição do purifica-

dor
, porem è esta a pratica commuin.
(a) ?\ote-se

,
que se depois da oblação levarem ao Celebrante

algumas Partículas para se consagrarem
,
poderá ( na opinião de

alguus AA. ) ofierecellas mentalmente, havendo causa racionavel

para o fazer, e por tanto sò a devoção dos que querem commungar
não he bastante

; porem se tiver ja principiado o Canon , não o de-

ve fazer, nem ainda para dar o Sagrado Viatico a algum enfermo,
no qual caso poderá dar alguma parte da Sagrada Hosjtia , que con-
sagrar , mas se fossem muitos enfermos , de sorte ,

que não podes-
sem todos commungar com parte da mesma Hóstia, neste caso

conforme a doutrina de Ca valieri
,
poderia acceitar as Particulas, ainda

depois de começar o Canon , cuja sentença tanto nvnos difíicuklade

deve haver cm se aclmittir
,
quanto o caso tem mais tm sueceder.
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Corporal, e cobrindo-a com o purificador, como acima
se disse, o Celebrante pondo a mão esquerda sobre o
Altar, estando ainda no meio delle , tome com a direi-

ta o Caliz pelo nò , e elevando-o ao meio , lhe occorra
com a esquerda, a qual sustente o mesmo Caliz pelo pé,
e tendo-o assim elevado perpendicular ao lugar, aonde,
depois de offerecido , o hade pôr , de sorte

,
que a copa

não exceda a altura do peito , e elevando os olhos à
Cruz, diga em voz submissa a Oração: Offerimus tibi, $.
a qual continue athé o fim , tendo sempre os olhos eleva-

dos à Cruz.
66 Acabada esta Oração, tendo ainda o Caliz com

ambas as mãos, o desça perpendicularmente athé distar

do Corporal quasi meio palmo, pouco mais, ou menos,
e tendo-o ainda com ambas as mãos , forme com elle

huma Cruz no ar, que hão exceda a distancia de hum
palmo, nem chegue a passar por cima da Hóstia, depo-
is ponha-o na parte posterior do mesmo Corporal , e na
mesma linha da Hóstia, de sorte

,
que entre esta, e o

Caliz, medê-eo espaço de meio palmo, pouco mais, ou
menos, se a capacidade da pedra d' A'ra, sobre a qual

deve ficar assim o Caliz, como a Hóstia, o permittir; de-

pois posta a mão esquerda sobre o Altar, fora do Cor-
poral, tome com a direita a Palia, e o cubra, sem que
em todo o tempo, em que formar a Cruz com o Caliz,

e o mais que se segue depois, diga cousa alguma.
67 Coberto o Caliz, juntas as mãos, e postas no-

bre o Altar, como se disse no numero 41 ; estando me-
diocremente inclinado ( b ) diga em voz submissa: In
spiritu humilitatis , <^. acabada esta Oração se endireite

,

e depois de assim eslar direito , ao principiar a dizer.-

Veni Sanctificator , cj*. , estenda as mãos á largura do pei-

to , de sorte
, que a palma de huma fique voltada á

outra

( b ) Veja-se a notft do numero 38.
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Qutra ; eleve-as assim mesmo extensas athé a altura dos

iiombros; e as junte ante o peito às palavras: Omnipo-

tens ceterne Deus, sem fazer inclinação alguma á palavra:

Deus , e continuando, a palavra: Et, ponha a mão es-

querda sobre o Altar, e forme com a direita huma Cruz

sobre o Caliz , e Hóstia, quando disser: Beneifrdic, e

juntando as mãos
,
prosiga as palavras: Hoc sacrificium

tuo Sancto nomini praparatum , as quaes deve acabar de

dizer aqui mesmo, e não caminhando para o lado da

Epistoia.

68 Para se formarem bem as Cruzes, he necessá-

rio, que se facão não ( para assim o dizer) por pontos •*•
,

mas formando huma linha recta j começando quasi da

extremidade posterior do Caliz, e attrahindo a mão pa-

ra si, sem lhe dar outro movimento, e sem a abaixar,

quando passar sobre a Hóstia athé chegar com as extre-

midades dos dedos quasi ao direito da extremidade an-

terior da mesma Hóstia, depois, junto á extremidade
anterior da mesma Palia, forme outra linha igual, e na
mesma altura, que formou a primeira, mas transversa— , de modo que esta transversa, e aquella recta

formem esta figura de Cruz -J-« Quando formar as Cru-
zes, sempre a mão direita deve estar extensa, e recta,

os dedos juntos , e unidos entre si ( excepto que depois
da Consagração o dedo polegar, e index não se sepa-
rão ) o dedo mínimo sempre deve ficar voltado para a
cousa, sobre que se forma a Cruz, alinha transversal

se forme com a mão recta , e não transversa ; antes de
se formar a Cruz sempre se juntem as mãos, excepto
se alguma estiver occupada, como quando se consagra
a Hóstia, e o Caliz, as Cruzes se devem formar, nao
com precipitação, nem com demasiada demora, mas
com gravidade , e decência. Em quanto formar as Cru-
zes diga as palavras , ou palavra, em que estão assignadas
na ordem da Missa ( mas de sorte

j,
que pela pausa entre

huma
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huraa, e outra linha não fique a palavra truncada, e

sem sentido ). As que fizer sobre a Hóstia , faça-as na
mesma altura, em que se fazem as que são communs a

huma, e outra espécie, e não devem abranger o Caliz;

como também , as que são só sobre o Caliz , não abran-

gerão a Hóstia, e por isso huma , e outra terão menos
extensão

,
que as que são communs a huma , e outra espé-

cie: isto mesmo observe nas que se fazem com o Caliz , e

Hóstia depois de offerecidos

69. Dito: Veni Santificator , èç . , se houver quem
queira fazer ( c ) suas oifertas, desça ao ínfimo degrào
do Altar, ou ao lugar costumado para semelhante acto

,

e tomando a extremidade da Estola, ou Manipulo, o
dê a beijar aos offerentes, dizendo a cada um: Centuplum
accipias , et vitam ceternam possideas in regnum Dei.

Amen. E por ultimo abençoe ao povo, fazendo sobre

elle o signal da Cruz, e volte ao meio do Altar. ( d
)

70 Não havendo offerentes, tendo o Celebrante,
como se disse, dito Veni Sanclijicutor , í^., juntas aí mã-
os ante o peito, faça inclinação á Cruz, e vá (\o modo
ordinário ao lado da Epistola , aonde ministrando-Hie o

Acolyto a agoa , lave tão somente as extremidades dos

de-

( c ) Era este o antigo costume da Igreja, cujo costume con-

servarão atè agora as Igrejas de França, e a de Milão ; e o con-

serva também esta de Braga, ao menos nas festas mais principaes

,

e solemnes.

( d ) Ainda qiae não hajão offerentes r costumão os Reverendos
Parochos fazerem a esta oecasião nas suas Missas conventuaes- as

praticas Pastoraes ; a publicação dos Banhos ; as advertências ne-

cessárias; e admoestações convenientes; as Orações pelas necessida-

des publicas; a doutrina Christãa, e publicação dos dias Sandes; ò,'.

em uma palavra tudo o que h pertencente á Igreja, e útil que o

povo saiba. He isto o que se pratica geralmente no Arcebispado
;

o que e' mandado pela Rubrica do Missal nas palavras: Et si sit

iermo
v &;. o que determina a Constituição do mesmo Arcebispado,

e quasi todas ai Pastoraes dos seus Prelados.
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dedos, mas não as mãos., nem a boca, o que fará ( e )

íòra do Altar , estando neste tempo com a face voltada

para o mesmo Acolyto , e 'J ^,; -ío ao mesmo tempo que
lhe lança a agoa , o Psalmo: Laka&o inter innocentcs , <|* • ,

o qual diga todo em voz submissa.

71 O Celebrante, lavadas as extremidades dos de-

dos, tome immediatamente o Manustergio, e os limpe

voltado para o Altar, no mesmo lado da Epistola, con-

tinuando ao mesmo tempo o dito Psalmo: Lavabo , o qual

diga todo ahi.e não andando para o meio do Altar.

72. No fim do Psabno: Lavabo, tendo primeiro lar-

gado o Manustergio, quando disser o verso: (f) Gloria

Palri.k. ( havendo de dizer-se ) ( o ) volte-se para a

Cruz fazendo-lhe inclinação de cabeça, e com as mãos
juntas va ao meio do Altar, e quando ahi chegar, vol-

lando-se direitamente para a mesma Cruz, sem lhe fazer

nova inclinação, eleve es olhos a ella , e abaixando-os
logo, postas as mãos juntas sobre o Altar, como se disse

no numero 41 estando mediocremente inclinado, prin-

cipie a oração: Suscipe Saneia Trinitas, &.

73. Dita esta Oração, e não antes, ponha as mãos
sobre o Altar, de uma, e outra parte, e do modo que
se disse no numero 41. beije o lábio da A'ra, e não o
caixilho, como se disse na nota do numero 41., e en-
direitando-se, juntas as mãos ante o peito, tendo os
olhos baixos, volte-se para o povo, como se disse no

nu-

( e ) Ainda que a Rubrica manda lavar as mãos , com tudo o
uso corrente, e praticado quotidianamente e' o lavarem-se somente
as extremidades dos dedos , e não as mãos.

(/ ) Ainda que a Rubrica não prescreve aqui expressamente
a inclinação de cabeça para a Cruz , a manda com tudo tacitamen-
te na Regra geral de semelhante versículo, dada na. Rubrica do
Intróito , e he esta a pratica eommum.

( g ) Não se diz em todas as Missas de Requiem , e nas do
tempo desde Dominga da Paixão inclusive r athè Sabbado de
Allduia exclusive.
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numero 49, e estando assim voltado, faça huma breve
pausa, e no mesmo tempo diga: Orate, fratres, pro me,
( h ) estendendo as mãos á largura do corpo á palavra:
Orale , e juntando-as ante o peito às palavras: fratres,
pro me, e logo voltando-se para o Altar, conclua o
circulo, continuando ao mesmo tempo em voz intelh-

givel: Ul meum, ac vestrum Sacrificium acceptahile fiai

apud Deum Pairem Omnipotentem , e voltado para a
Cruz, sem lhe fazer inclinação, espere que o Ministro,
e os que assistem lhe respondão dizendo: Suscipiat Do-
minus , &. , juntando no fim: Amen ( %i ).

74 Então o Celebrante, apartando as mãos, as po-
nha extensas ante o peito, como se disse no numero 50,
e sem dizer: Oremus , nem cousa alguma mais, nem in-

clinar a cabeça, diga absolutamente a Oração: Secreta

conveniente ao dia, em voz submissa athé ás palavras:

Per Dominum Nostrum , ou outra qualquer conclusão

,

juntando as mãos ás palavras: Per Dominum Nostrum
,

e inclinando a cabeça para a Cruz ás palavras: Jesum
Chrislum , e continue na mesma voz submissa athé às

palavras: Per omnia scecula sceculorum , exclusive. Isto

se entende sendo huma só oração: Secreta
;
porem ha-

vendo de se dizer alguma, ou algumas mais, concluaa
primeira juntando ás palavras da conclusão: Per omnia
scecula sceculorum , e responda a si mesmo em voz sub-

missa: Amen. Depois diga: Oremus, do modo que se

disse no numero 50 , e junte na mesma voz as maii
ora-

. ( h ) Alguns Sacerdotes somenie dizem em voz intelligivel:

Orale, fratres , seguindo o uso Romano ; he hum erro que deve eineu-

dar-se, dizendo toda a Oração na messma' voz , como o dá a enten-

der a Nossa Rubrica Bracharense , no Ordo Missoe , e a mesma ra-

zão , e natureza da exhortação , e sua resposta assim o exigem.

( i ) Note-se , que se o Ministro , ou os circunstantes não res-

ponderem , o mesmo Celebrante o faça dizendo: Suscipiat Dominus
gacrificium de manibus méis. &., juntando no fim: Amen.
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h

Orações Secretas , e concluindo somente a ultima , e ten-

do chegado à conclusão desta, ou da primeira ( se se

disser huma só ) , até às palavras: Per omnia sa>cu!a sce-

culorum , exclusive, pondo a mão direita sobre o Altar,

e fora do Corporal, ( o que observará todas as vezes,

que com a esquerda mudar alguma folha do Missal ),

com a esquerda registe o Prefacio.

75 Registado este , o Celebrante estando no meio

do Altar, e postas sobre elle de, um lado, e outro as

mãos, fora do Corporal, estando o corpo direito, sem
fazer inclinação alguma, diga em voz intelligivel: Per
omnia scecula sceculorum , e respondido pelo Ministro;

Amen
,
junte logo o verso: Dominus vohiscum , e respon-

dido pelo Ministro: Et curn spiritu tua , elevando até a
altura do peito as mãos extensas diga: Sursum corda,

e respondido pelo Ministro: Habemus ad Dominurn , di-

zendo; Gratias agamus junte ao mesmo tempo, que isto

disser, as mãos ante o peito, e incline a cabeça ás pala-

vras: Deo nostro ; endireite-se depois de ditas, e tenha
as mãos juntas até que o Ministro responda: Dignum ,

et justam est: acabadas resposta, estenda-as , eleve-as

ante o peito da mesma forma, como quando diz as Ora-
ções; c com esta posição continue em voz intelligivel

todo o Prefacio , conveniente á festa ( / ) , não fazendo
inclinação alguma, excepto no de N. Senhora ao Sancto
Nome de MARIA

,
para o Missal, eao Sanctissimo No-

me de JESUS, para a Cruz.
76 No fim do Prefacio , ditas as palavras: Supplici

confessione dicentes , eleve algum tanto as mãos, e as jun-
te ante o peito; porem sem as pôr sobre o Altar, e in-

clinando-se mediocremente , diga em voz media, mas
intelligivel, três vezes : Sanctus

, §. athé ás palavras do
pri-

( l ) A respeito da qualidade dos Prefácios , e quaes , e quan-
do devem dizer-se, vcja-se a diante, parte 1, , Capit. 19. n.

#
14.
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primeiro: in excelsis , e endireitando-se de todo ,se ben-
za do modo ordinário, continuando a dizer na mesma
voz intelligivel: Benedictus óf, até o fim, e dizendo-as
accommode as palavras com a acção de sorte, que em quan-
to proferir: Benedictus , toque a testa , qui venil , o peito , in

nomine o hombro esquerdo , Domini , o direi to , e quando
disser: Hosanna in excelsis 9 junte as mãos ante o peito.

f.
IV.

Do principio do Canon ,athe á Consagração. .

77 Aivtes de principiar a tratar das Ceremonias
do Sagrado Canon attendão os Veneráveis Sacerdotes,

o

que lhe adverte a Rubrica do seu Missal Bracharense,
que he o seguinte.

78 " Advertat Celebram deligenter
,
quod ubicumque

" in Sacro Cânone siqnum Crucis rubri coloris ponitur
,

,; in eisdcm heis faciat benedictiones. El caveat ne quid
" in Sacro Cânone , aul addat , aut mulet , aut delrahat

,

" aut proetereat: proeterquam id
,
quod m Missali ordina-

}i lum esl: et ita leijat attente ( non memoriter , sed ad li-

" teram ) quod , si possibile est , cor , et animus prompli
" efficiantur ad verba , et misteria tam sancta.

79 Concluido, como fica dito, o Benedictus , o Ce-
lebrante estando no meio do Altar, eleve os olhos à

Cruz , e sem demora abaixando-os
,
pondo ao mesmo

tempo as mão* juntas sobre o Altar, como se disse no
numero 41., e estando mediocremente inclinado, diga

em voz submissa: Te igitur Clemenlissime Pater, çj«., o
que principiará depois de completas as acções sobredi-

tas , e não antes.

80 Estando poiso Celebrante do modo sobredito ,

ditas as palavras : Supplices te rogamus, et petimus , ponha
as mãos de uma, e outra parte sobre o Altar fóra do
Corporal , beije o lábio da A'ra , como se disse na nota

do numero 41., e logo levantando-se ,
juntas as mãos

ante
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anteopeilo, diga: Uti acrepiahaheas , et bent dicas , depois

iinmediatamente ,
posta a mão esquerda sobre o Altar,

forme com a direita três Cruzes sobre ai Hóstia, e sobre

o Caliz dizendo: hccctfadcma, hcecifamunera , hocc saneia***-.

sacrifiaa illibatu , do modo, que se adverte no numero

68, acompanhando as palavras com as acções, de sorte,

que em quanto diz; heze >fcd ona, forme uma Cruz, e da

mesma sorte quando disser: ka> cifcmunera
y
outra; e quando

disser; hcec sanctaifr sacrifiaa illibata a terceira; o que

'feito, extenda as-'mãos ante o peito, como ao Prefacio,

e prosiga em voz submissa, o que se segue: Ih pmnts
quce tibi ojfcrimus , õç.

81 Quando disser: Una cum Fâmulo luo Papa nos-

íro A'. , exprima o nome do Papa reinante , inclinando-

Jhe a cabeça para o Missal (m), e isto em qualquer Di-
ocese

,
que celebre ( n ). Quando disser: El Anúslite

ntíslro /v. , deve especificar somente o nome do Patriar-

cha , Arcebispo, ou Bispo ordinário da Diocese, em
que celebra, e não o do próprio Celebrante, ou ode ou-
tro qualquer Superior: nem ainda dado o caso, que i-

gnore , ou lhe não lembre o nome do Patriarcha , ou
Bispo da Diocese alhea , em que celebra, deve nomear
o próprio Bispo, mas sim diz^r simplesmente : Antistite

nostro, entendendo assim mentalmente o Bispo do lugar,

em que celebra ( o ); e r.o caso de não haver Bispo na
lai Diocese, ou celebrando em Roma, se omittão as taes

palavras ( p ).

82 Depois

( m ) Nada manda fazer neste lugar a Nossa Rubrica Bracha-
rense : porem o costume , e pratica o ha introduzido ; eè muito
justo que se observe

( « ) No tempo da Sè vaga, omittão-se estas palavras.

( o ) Vid. Cavalieri Cap. 16. numero 21. pag. 65. tom. 5,

(p) Note-se, que senão pôde nomear o Vigário Capitular,
ou o Governador da Diocese, ainda que aliás seja Bispo de outra
Diocese, ou. outro algum Prelado, que não seja Sagiado , ainda
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82. Depois do Bispo Diocesano, se nomeará também
o Rey, ou Rainha que governar o Nosso Reino; pois

alem do que diz a Nossa Rubrica, se acha recommen-
dado pela Sé Apostólica. ( q )

83 Quando disser; Memento Domine famutorum

,

famularumque tuarum
,
junte, sem elevar os olhos, as

mãos ante o peito, ou as pôde, se quizer, elevar atè á
face, como mais lhe agradar, porem sem as encostar
aquelle , ou a esta , e persevere assim em repouso , e
com os olhos fechados, em quanto ora, e faz comme-
ir.oração de si , da tenção da Missa , e dos vivos Fieis

de Chrislo, não se esquecendo dos Herejes, e Infiéis;

applicando a si o fructo especialíssimo, o especial à ten-

ção da Missa, e por quem celebra, e o geral por todos

os Fieis vivos, âf. Não è porem necessário exprimir os

seus nomes, basta sim fazer delles mentalmente comme»
moraçao. Também , ainda mesmo para evitar o tédio,

e enfado dos circunstantes, pode propor-se antes de
principiar a Missa todos aquelles assim vivos, como

de-

que tenha jurisdicção quast EpiscopaL Com tudo Cavalieri ; fun-

dado n' um Decreto da Sagrada Congregação dos Ritos dimanado
para Sevilha, em 9. de Janeiro de 1743 , tom. 5. Capit. 16. num.
32. diz, que se ha de nomear no Canon o Bispo eleito, que governa
a Diocese, depois de tomar posse, ainda que não seja Sagrado, nera

ainda tenha Ordens Sacras ; isto mesmo ensina Talú num. 306.

( q ) A Igreja Bracharense sempre nomeou no seu Canon
o Nome do seu Monarcha existente ; nem jamais esteve neste ponto
pelas prohibiçõas da Cúria Romana ; e por isso nunca necessitou de
novas faculdades para fazello: com tudo as outras Igrejas do Rei-

no não podião usar deste privilegio por seguirem o Rito Romano

,

°é por essa causa a Rainha de Portugal D. Maria 1.* alcançou do
Sanct.o Padre Pio VI. esta faculdade pelosau Breve datado em Ro-
ma , . o qual foi acceito , e mandado observar por todos os Bispos

da Monarchia ; e ainda que não fosse necessária a sua publicação

aqui neste Arcebispado ; com tudo o Síir. Arcebispo D. Caetano
Brandão o mandou executar, e publicar por huma sua Pastoral

para uso dos Clérigos do Rito Romano.

/
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defunctos, por quem intenta nella orar, e depois lembrar*se

nella de todos; único contextu, em geral, sem se demo-
rar a fazer menção de cada um em particular.

84 Applicado o Sacrifício, e feita a commemora-
ção dos vivos, abra os olhos, e abaixe as mãos ( se as

tinha ante a face ), e estendendo-as ante o peito, como
antecedentemente as tinha, prosigaem voz submissa, di-

zendo: Et omnium circunstanúum , êf» , continuando na
mesma postura, e voz o Communicantes , <£*., inclinando

a cabeça para o Missal ao Sanctissimo Nome de MARIA,
e para a Cruz ao de JESUS, e encontrando ahi o nome
do Saneio de quem se diz a Missa , ou se faz a comme-
moração ( r ) lhe fará inclinação para o mesmo Missal

,

e assim mesmo sem mudar de postura nem voz , diga a
Oração; Hanc itjitur , <£-. L>

85 Ao mesmo tempo que disser: Quam oblationem
,

junte as mãos ante o peito, e separando-as logo, ponha
a esquerda sobre o Altar fora do Corporal , e com a di-

reita forme três Cruzes sobre o Caliz , e Hóstia junta-
mente , dizendo: Bene i$< dictam , adscri >J< ptarn , ra >$< tam,
e sem pôr as mãos sobre o Altar, nem juntallas ante o
peito, mas fazendo mais lentamente a ultima Cruz, di-

ga neste mesmo tempo as palavras; Rationabilem , acce-

plobiUmquc facere digneris , nt twbis , e logo attrahindo
para si a mão, forme na mesma altura huma Cruz só, e
separadamente sobre a Hóstia, dizendo somente: Cor ^
pus, e logo outra sobre o Caliz somente, dizendo: Et
san >J< guis , e depois, elevando as mãos, as junte ante o
peito , e prosiga , dizendo; Fiat dilectissimi Filii tui Do-
mini noslri Jesu Chruii , inclinando a cabeça para a Cruz
ás palavras: Jesu Christi.

86 Ditas as palavras: Fiat dilectissimi Filii tui Sc;

puri-

(r) Nada manda a Nossa Rubrica Bracharense neste ponto;
porem he e«t& a pratica commum.
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purifique levemente os dedo* polegares, e Índices de
ambas as mãos nas extremidades do Corporal, de uma,
e outra parte, dizendo entre tanto: Quí pridie quam pa-
teretur , e tomando logo a Hóstia com o polegar, e o
índex da mão direita , e depois com os outros dous se-

melhantes da esquerda, diga entre tanto: Accepil panem
in saneias , ac venerabifes manus suas. ( s )

87 Tendo pois do modo dito a Hóstia, não como
)acente r mas direita para cima, e hum pouco elevada
do Corporal, elevando os olhos á Cruz, diga: Et cleva-

tis ocuiis ih caelum , ad te Deum Pairem suiim Ouxnipo-
tentem , iihi gralias agens , e os abaixe logo ( t ): Depois
conservando a Hóstia sò com o polegar , e index da mão
esquerda, forme com a direita sobre ella o signal da
Cruz. à palavra: Benedixit, deste modo: Bene >$<dixit , o
que feito, conservando ainda direita a figura do corpo,
juhte á Hóstia do mesmo modo, que antes, os dedos
polegar, e index da mão direita, e tendo pegado nella

,

diga: ac fregit , deditque Discipulis suis , dicensi aceipite
,

et manducatt ex hoc omnes. (tt) .

88 Ditas

( s ) Note-se
,
que para meíhor se tomar a Hóstia , convém

©pprimila algum tanto com o index da esquerda, para que ella se

eleve algum tanto do lado direito, e depois a tome pela parte, in-

ferior com as extremidades do dedo polegar, e índex de uma, e

mitra mão, estando os mais dedos extensos, e unidos, como quan-
àó estão as mãos juntas.

( t ) A Rubrica não mandafazer inclinação alguma ás palavras:

tibi gratias agens por que se devem dizer em quanto se elevào os o-

Ihos ao Ceo, ou à Cruz: asjim mesmo muitos dos Sacerdotes Bra-
cnarènses nimiamente afierrados ao uso Romano ; fazem inclinação.

de cabeça , e querem que seja huma lei ; que os obrigue: mas aonde
âppa'rece esta obrigação \

( u ) Havendo algum Vaso com Partículas para consagrar,

devendo este estar sobre a pedra d* Ara, e ao lado do Caliz algum
tanto mais. atras , agora o chegue para a sua direita ; da parte da
Epistola, e o descubra, antes de purificar os dedos no Corporal)
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88 Ditas estas palavras, ponha metade dos cotove-
los sobre o Altar ; fora do Corporal

, ( se poder fazello

com commodidade, e decência) na parte anterior do
mesmo Altar, e ficando as mãos com a Hóstia algum
tanto elevadas, do Corporal, tendo a cabeça mediocre-
mente inclinada, e os pés igualmente postos, e firmes,

profira as palavras da Consagração distincta , submissa, e

reverentemente sobre a Hóstia
,
que tem com os dedos

polegares, e Índices de ambas as mãos, e assim mesmo
sobre todas as Partículas, ou Formas, que se houverem
de consagrar, dizendo: HOC EST ENIM CORPUS
MEUM ( x ) -

89 Tendo o Celebrante pronunciado as palavras

da Consagração, e tendo entre os dedos polegares, e
Índices a Sagrada Hóstia sobre o Altar, estando os ma-
is unidos, e extensos, e as mãos juntas quanto fôr pos-

sível, unindo os pulsos hum ao outro, sem moveras
mãos do lugar, que tinhão , e em que estavão , deixando
as mais Formas, e Partículas sobre o Altar, joelhe com
ambos os joelhos , não ao mesmo tempo , mas primeira-
mente com o direito , e logo com o esquerdo , adorando
de6te modo o Sanctissimo Corpo de Christó , descendo
até á terra com os joelhos ambos com pausa, e reve-

ren-

para tomar nelles a Hóstia. E se as Formas estiverem no Corpo-
ral , ahi as deixe ficar, sem as elevar juntamente com a Hóstia,
ainda que seja uma só Hóstia , ou Partícula.

( x ) Note-se , que as subreditas palavras pronunciará o Cele-

brante com distinção , e que se ouça a ai mesmo , mas de sorte ,

que não seja ouvido de algum dos circunstantes ; nem as diga d«
cór , mas pelo Missal , ou tabeliã que tiver defronte , nem separe

,

ou divida as palavras umas das outras , de sorte, que respire a cada
uma delias , como se cada uma fosse uma Oração , ou período

;

mas profira-as único contextu^ sem alguma interpolação. Nem
também mova a cabeça , ou bafeje , ou respire com vehemencia , e

affinco sobre a Hóstia ; mas sim com toda & gravidade , reverencia,

e quietação recommendada , profira as sobreditas palavras.
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rencia sem juntar inclinação, nem dizer Oração alguma.
E logo levantando-se, estando direito, e não antes, ele-

ve a Sagrada Hóstia ( z ), não com pressa, nem nimia-

mente devagar, mas com huma moderada gravidade , em
linha recta sobre o mesmo lugar, em que estava, e al-

gum tanto mais alto
,
que a cabeça , de sorte

,
que toda

possa ser vista, e adorada por todos, os que estão atras

do Sacerdote, sem que a incline para cima da cabeça,
ou para algum lado; depois de a ter assim elevada, pa-

rando por hum breve espaço, que ad summum se per-

ceba, a abaixe pela mesma linha, devota, e humildemen-
te.

90 Quando chegar com a Sagrada Hóstia perto
do Corporal, a largue primeiro da mão esquerda, a

qual ponha sobre o Corporal , e tendo os últimos três

dedos da direita extensos para fora, ou unidos para den-
tro da palma , como lhe parecer mais commodo

,
para

que não toquem a Sagrada Hóstia , a torne a por sobre

o Corporal no mesmo lugar, em que estava antes. De-
pois, postas as mãos de um, e outro lado dentro do Cor-
poral, sem separar o polegar, e index de uma, e ou-

tra mão , o" que sempre observará até a ablução das

mesmas, ( excepto quando haja de tratar, e tocar a

Sagrada Hóstia ) joelhe até & terra com ambos os joelhos

com a devoção, e reverencia sobredita, (a)
91 Depois de levantado, pondo a mão esquerda

sobre o Corporal, descubra com a direita o Caliz, to-

mando a Palia entre o dedo index , e médio , a qual

ponha encostada á banqueta , ou algum tanto sobre o
veo, para que melhor lhe possa pegar, quando a tomar

e

( % ) Ainda que a Rubrica nada diga , e costume firmareui-se

oís olhos na Sagrada Hóstia, elevarem-se , e abaixarem-se com ella.

(a) Havendo algum Vaso com Partículas consagradas, de-

pois de ter adorado a Sagrada Hóstia , e levantando-se da genufle-

xão o cubra , e ponha também no lugar, em que antes estava.
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# tendo o corpo direito , diga ao mesmo tempo em vos

submissa; Simiti modoposlquam, $*., e qtiando disser: Âctzi<*

piens et hww, rf-.j pegue no Caliz com ambas as mãos por

Daixo do tiò , e o eleve a altura de três, ou q.ua4fa de-

dos acima do lugar ordinário, e logo o torne a pôr no

mesmo, e quando disser: tihi gratias agftú , faea inclina?

cão medíocre para a Sagrada H©síia^_ perseverando com
ambas as mâo-s no mesmo nó do Catiz , em quanto faz

esta reverencia ( h ).- Depois tieando só a ratio (squierdgt

rio nò do. Caliz, laça com a direita extensa o signal da

Cruz sobre elle , sem separar o dedo polegar do índex,

dizendo ao mesmo tempo: Bcna >fc dixit , e proskga: dcdil-

que DisávnMs suis diccns: Accipite j cl bilÀte ex eo omne$'f
e tendo entre tanto o corpo: direito.

92 E logo depois, tomando o Caliz entre os dedos
índex, e médio dtt mão direi-ta••, por baixo do nó, sus-

tentando com os três da esquerda
, que estão ex-teiísos-,

o- mesmo Caliz pela extremidade dv> pé f
- o eleve algum

tanto sobre o mesmo lugar onde eslava, porem de sorte,

que possa ver o vinho seni o iíiclinay, podendo s<m- , e
sem pôr a boca sobre a copa, pondo os co^elos sobre

o Altar fora do Corporal*, e assim mesmo , me sfrox: re-

mei) te inclinado, proíira em voz submissa ( com tanto-

porem' que se ouo;a a si mesmc ) diHim&i , e reverente-

mente
y
com os olhos no Missal, ou na sacra, as palavras

da Consagrarão, dizendo: H1C EST EiMM CÁLIX, %.
93 Ditas as palavras da Consagração, torce- a j>ôr

o- Caliz sobre o- Corporal , e. purifique então os dedrss

polegares,, e Índices de ambas- as> mãos , r&o o» roscando
no lábio do Caliz, nem os sacudindo, mas esfeegando-
es levemente hum coni o out-no sobre a copa do Caliz,

para

(6 ) O inclinar n cabeça inedioc-reineitte para a Sagrada llnj--

tí.a ás pakivrus:- tit)i- gralias agens, è generosamente praticado por
todos os Sacardoces Krachannuses, e por isso »3 deve observar, ainda

que a Rubrica o não prescreva.-

6 • . •
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para que caião dentro os fragmentos, se os houverem,
( o que sempre observará em semelhantes occasiões ) e

cobrindo-o com a Palia, adore o precioso Sangue, ge-

nuflectindo com ambos os joelhos , e dizendo entretanto:

Hcec quoliescumque ftceritis , in mei memoriam faciais ;

levante-se, e pegue, como antecedentemente no Caliz

coberto; a saber, com a direita por baixo do nó , e tom
a esquerda pelo pé, e com reverencia, e devoção, não
depressa, nem também morosamente, sem dizer cousa
alguma, o eleve sobre o seu lugar, quanto poder ser,

sem embaraço , de sorte
,
que a copa passe acima da cabeça,

para que o povo a veja, e adore o precioso Sangue , atten-

dendo , a que o Manipulo não chegue a tocar a Sagrada Hós-
tia, ou Formas, se estas estiverem sobre o Corporal,

94 Tendo assim elevado o Caliz , observando a

mesma reverencia , e demora
,
que se disse na elevação

da Sagrada Hóstia , o torne a por logo com reverencia

sobre o Corporal, no mesmo lugar, onde estava, ejoe-
Ihe depois com ambos os joelhos, pondo as mãos de uma,
p outra parte, sobre o Corporal, como se tem dito. ( c )

§. v.

Do Canon depois da Consagração ate á Communhão.

9 5 A Osto o Caliz sobre o Altar , tendo o Celebrante
feito a genuflexão, levante-se, e tendo o corpo direito,

estenda as mão,s ante o peito, como se costumão ter ás

Orações, e estando assim , enão antes, principie em voz
submissa: Unde et memores, $r.} eá palavra: qfferimus , &.

jun-

( c ) Àdvirta-se, que as elevações tanto da Sagrada Forma,
como do Caliz, se façâo sempre no mesmo prumo, e perpendicu-

larmente , sem se inclinarem para o Altar , ou retábulo , uem sobre

a cabeça do mesmo Sacerdote.
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junte as mãos ante o peito, sem separar os dedos pole-

gares dos índices; depois ponha a mão esquerda sobre o
Corporal, e com a direita forme sobre a Hóstia, e o

Caliz três Cruzes, em quanto disser: Hostiam £< puram
,

Hostiam >J< saneiam , Hostiam >J< immaculatam: cada huma
das quaes deve formar, em quanto pronunciar a palavra,

que precede, fazendo, em quanto diz a palavra Hosti-

am , a linha recta da Cruz, e em quanto diz a outra pa-

lavra , forme a linha transversa da mesma Cruz, 4pL

9G Formadas estas Cruzes , retirando o braço para

si , forme na mesma altura , em que íizera as anteceden-

tes , outra sobre a Sagrada Hóstia somente, dizendo:

Panem >J< Sanctum vita> ceternce , e logo outra sobre o Ca-
liz somente dizendo: Et Calicem >$< salutis perpetuai

\

97 O que feito, estenda as mãos, como d' antes

ante o peito, e prosigana mesma voz submissa a Oração:
Supra quoe,$-, a qual estando acabada, incline-se medi-
ocremente , tendo as mãos juntas sobre o Altar, como se

disse no numero 41.-, excepto, que os polegares não
formão Cruz, nem se separão dos índices, e estando
nesta poslura, diga: Supplices te rogamus , <^>; e quande
disser: Ex hac Allaris parlicipatione postas primeiro as

mãos d' uma, e outra parte sobre o Corporal, beije o
lábio da Ara, e endireitando-se

,
junte as mãos ante o

peito, dizendo ao mesmo tempo: Sacrosanctmn Filii tui
9

te pondo logo a mão esquerda sobre o Corporal , com a
-direita forme sobre a Sagrada Hóstia uma Cruz, dizen-
tfo; Cor^pus, e Jogo outra na mesma altura , só sobre o
Caliz j dizendo: Et sangwkfcnem sumpserimus , e logo,
pofcía a mão esquerda abaixo do peito, ( advertindo de
não tocar com os dedos polegar, e índex a Flanela ) se

benza com os três dedos da direita, que estão extensos,

'da testa afó ao peito, dizendo: Omni hcvcóutwne ccfktU,

e do hombro esquerdo atè o direito, dizendo; Et (judia

lepleaww
, e conclua, dizendo; Per eundeni Christum

Dominum noslrum Amen ; sem ainda juntar as mãos..

28 Depois
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98 Depois -dizendo; Memento etiam Dominefamu-
lorum

,
famularumque tuarwn

,
junte as mãos ante o pei-

to, ou face, como mais lhe agradar, (sem com tudo tocar

com eílas a mesma ) e tendo neste mesmo tempo og

olhos abertos , e fixos no mesmo Sacramento , fica men-
talmente ( do mesmo modo que se disse no Memento
dos vivos) commemoração dos Fieis Defunctos.

90 Feita a sobredita commemoracão , abaixando
as mãos ( se as tinha ante a face ) , e estendendo-as aute
o peito

,
prosiga na mesma voz submissa , dizendo: Clui

nos prcecesserunt , «J\, depois, posta a mão esquerda so-
bre o Corporal, bata no peito huma só vez com os três

dedos da direita, algum tanto curvados, de sorte, que o
polegar, e index não toquem a Planeta, dizendo ao
mesmo tempo em voz intelligivel: Nobis quoque peccato-

ribus , sendo esta a primeira vez, que levante a voz no
Canon , e logo , estendendo as mãos ante o peito como
antecedentemente, prosiga em voz submissa, dizendo:

JFamulis tuis
,
$•* ; na conclusão desta Oração: Per Chris-

tum Dominum Nostrum , não diga: Amen ,. mas junte as

mãos ante o peito, e prosiga, dizendo; Per quem hcec

omnia , Domine semper bona creas.

100 Ditas as quaes palavras, ponha a mão esquer-

da sobre o Corporal, e com a direita forme três Cruzes
cobre o Caliz, e a Hóstia Sagrada juntamente dizendo:

Sancti i%< ficas , vivi ^ficas , hene*fe dicis , el proeslas nobis
,

formando cada huma, em quanto pronunciar a palavra,

em que vai notada segundo o que se disse no nume-
ro 68.

101 Feitas as sobreditas Cruzes, conservando ain-

da a mão esquerda sobre o Corporal , ( d ) tire' a Palia

en-

. ( d ) Alguns Sacerdotes um pouco mais acautelados, accorapan-

hâo com a mão esquerda o pe' ao Caliz
,
quando cora a direita ti-

rão, ou põem a Palia
;
para que não succeda , haja no Caliz o iy ais

pequeno perigo.



Parte 1. Capit. I. §. V. u
<entre os dedos índex , e médio da direita, e a ponha
sobre a extremidade do veo , ou encostada á banqueta;
e Jogo pondo a mão direita sobre o Corporal, genuílecta

com ambos os joelhos , e adore com reverencia o «San et is-,

eimo Sacramento, e levantando-se , tome reverentemente.

a Sagrada Hóstia, entre o polegar, e índex da mão di-

reita, não totalmente pela parte inferior da mesma ; mas al-

gum Unto para o lado , e tendo com a esquerda o Gajjz

junto ao nò , conservando-o entre o úeAo index, e mé-
dio forme com a mesma Sagrada Hóstia totalmente di-

reita, e uno inclinada, juntos, e extensos os três dedos
da mesma direita, que a não loção, três Cruzes iguaes

sobre o CaJiz , de sorte
,
que a Hóstia Sagrada não to-

que algum dos lábios do mesmo Caliz, nem saia fora

da copa delle , dizendo ao mesmo tempo: Per iptjksum,

et cum iptfrso, et in ip^iso; depois, attrahindo a si a

mesma mão , forme duas Cruzes entre o Caliz, e o pei-

to., principiando do lábio anterior do Caliz para o peito,

e na mesma altura , ena que se formarão as três prece-
dentes , dizendo: Est tibi Deo Patri^ Omninotenti , in

unitate Spiritus>%< Sancii, omnis honor , et. gloria; forman-
do cada huma delias, em quanto se dizem as palavras,

em que vão notadas ; advertindo
,
que as linhas não se

extendão fora do Corporal , nem passem por cima do
braço esquerdo, para o que o deve arquear algum tan-

to: Depois, tendo com a direita a Sagrada Forma sobre
o Caliz , o qual terá sempre com a esquerda do modo
que se disse, eleve huma, e outro juntamente à altura

de Ires, ou quatro dedos, dizendo; Per omnia scecula

sceculorum. $/. Amen ; e logo torne a descer o Caliz ao
«eu lugar na mesma postura, cm que o elevou , e depois
de posto no seu lugar antecedente, diga: Oremus
em a mesma voz intelligivel , e logo immediatamente
eleve somejite a Sagrada Hóstia á mesma altura, como

na
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na primeira elevação, levantando-a com a mão direita

somente, e em linha recta, de sorte, que possa ser vista,

e adorada pelos circustantes ; tendo em todo este tempo
a mão esquerda no mesmo lugar, junto ao nó do Ca-
liz.

102 O que feito, a torne á descer pela mesma lin-

ha, com vagar, e decência, e a ponha no lugar, onde
estava

,
purificando levemente os dedos em cima do Ca-

liz , não os roscando pelos lábios do mesmo, e juntando-
os outra vez, cubra-o com a Palia: Depois, pondo as

mãos extensas sobre o Corporal, diga em voz intelligivet

Proeceptis salularibus mimili , <%•., e principiando: Pater

noster, as eleve, e estenda ante peito, como ás Orações,
e assim prosiga na mesma voz: Qui es in Ccelis , &. atè

o fim.

103 Tendo dito o Pater noster , e respondido pelo

Ministro: Sed libera nos a maio, tendo ainda as mãos
extensas do modo dito, responda ern voz submissa: Amen-;

e continue na mesma posição, e voz submissa, dizendo
a Oração: Libera nos quoesumus Domine , $ ; na qua! incli-

ne para o Missal a cabeça ao Sanei issimo Nome de
MARIA, e quando disser: Et omnibus Sanelis

;
pondo a

mão esquerda sobre o Corporal, com a direita tire de

baixo delle a Patena, a qual purifique com o Purifica-

dor, que tornará a por junto do Corporal, e sem sepa-

rar o dedo polegar do index, a tome entre este, e o
médio , e pondo a mão esquerda abaixo do peito , sem
tocar com os dedos polegar, e index a Planeta, faça

sobre si o signal da Cruz, formando a linha da testa até

o peito no tempo, em que diz: Da propitius pacem , e

a" travessa do hombro esquerdo ao direito, quando diz:

in diebus nostris , depois dizendo: ut ope misericórdia tuce

adjuti , beije a Patena no lábio superior da parte conca-

va; mas não no lugar por onde à de tomar a Sagrada

Hóstia, e logo continuando sem de novo a limpar ao

Cor-
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Corporal, ou Purificador, a submetia á Sagrada Forma,
e com o dedo index da esquerda ajude, e a acommode
sobre a Pattna, dizendo ao mesmo tempo: Et ob omni
pcrlwhatume sccuri , e deixando a Patena com a Sagra-

da Forma no mesmo lugar, ponha a mão esquerda so-

bre o Corporal, e descubra o Caliz com a direita , e

tomando a Palia entre o dedo médio, e index a ponha
algum tanto sobre o veo , ou encostada à banqueta.

Depois postas as mãos de um, e outro' lado sobre o

Corporal, genuflecta até a terra com ambos os joelhos.

104 Levant.ando-se , tome com os dedos index, e

polegar da direita a Sagrada Forma pela parte superior,

( ajudando-se para isto com o dedo index, e polegar

<la esquerda ) a qual leve só com a direita acima do Ca-
liz; depois, pegando com o polegar, e index da esquer-

da também na parte superior da mesma Sagrada Forma
a divida com reverencia pelo meio ( não a rasgando ) em
duas partes iguaes, o que faça, não de hum golpe; mas
moderada , cauta, e reverentemente , fazendo huma peque-
na fractura na parte superior, outra no meio, e outra

na parte inferior da mesma Sagrada Hóstia, pegando ao
depois pelo meio das duas partes

,
que estão ja começa-

das a dividir, as separe totalmente, fazendo-se tudo is-

to em cima do Caliz
,
para que havendo fragmentos em

a fracção , não saltem fora delle dizendo , em quanto
fizer tudo isto: Per eundem, ao tempo que fizer a frac-

ção superior ; Dominum , a media , nostrum , a inferior,

Jesum Christum , ao tempo , em que pegar pelo meio
nas duas partes, inclinando ao mesmo tempo a cabeça
á palavta: Jesum Christum, e deixada a mão esquerda
sobre o Caliz com metade da Sagrada Forma, ponha
com a direita a outra metade sobre a Patena, e quan-
do disser: Qui tecum vivit , et regnat , divida da parte

inferior da metade
, que tem entre os dedos polegar

,

e index da mão esquerda, uma pequena parte com o

P°-
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polegar, e index da mão direita, e conservando esta

pequena parte entre os dedos da dita mão sobre o Ca-
liz, ponha com a esquerda a ametade que tem na mes-
ma mão sobre a Patena, dizendo no mesmo tempo as

palavras: Qui tecum vivit , et regnat^. junlancro-a á ou-
tra, de sorte, que formem ambas uma figura redonda,
e logo juntando o polegar, e index da esquerda, com
esta pegue no Caliz junto- ao nó , e ten do a Partícula?

na mão direita immovel? sobre o Calíz , o eleve algum
tanto com a esquerda , dizendo ao mesmo tempo em
vozintellrgivel: Per omnia sceculh sceculorum , a que o
Blinistro responda: Amen.

105 Feito isto, deponha Togo o Caliz no seu lu-

gar, e faca com a parte da Hóstia Sagrada Ires Cruzes
sobre a beca do mesmo , de hum a outro lábio, sem
que a Partícula o toque, nem saia fôra da copa ,. movem-
do toda a mão , e não se/ os dedos , dizendo ao mesma
tempo em voz intelíigivel: Pax^< Domini , sit%< semper
vo £< biscum ; e respondendo o Ministro ; Et cum Spiníu

tuo , o Celebrante deixe caliir com reverencia dentro do
Caliz a Sagrada Partícula que tinha nã mão, dizendo
ao mesmo tempo em voz submissa: Fiat comislio , $f.,ou<

Hcec sacrosanctà, ép. , inclinando a cabeça ás palavras-:

Jèsu Christr.

106 Concluída esta Oração", e purificados ós dedos
sobre o Caliz, o que faní no mesmo tempo, em que a
disser, cubra-o com a Palia, e juntando as mãos ante* o
peito, sem as pôr no Altar, estando medíocremenfe in-

clinado ao Sacramento, diga em voz ihfefligivel: A-
gnus Dei, qui tollis peccala mundi, as quáes palavras di-

tas, separe as mãos, e pondo a esquerda sobre o Cor-
poral, com os tres dedos da direita juntos, e algum
tanto curvados, bata levemente o peito, dizendo ao

mesmo tempo: Miserere nobis, advertindo nao tocar^eom

©s dedos polegar, e index na Phnetà, o mesmo faça,

quan-
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quando repetir segunda vez: Miserere nobis , e ã* tercei-

ra ,
quando disser: Dona nobis pacem ,

conservando a

mão esquerda extensa sobre o Corporal, em quauto diz

as palavras: A<jnus Dei. ( e )

107 Depois que o Celebrante disser terceira vez:

Jqnus Dei, juntando as mãos , e ponclo-as sobre o Altar.

estando inclinado mediocremeníe. diga em voz submissa

a Oração: (/) Domine. Jesu Christe
,
qui es vera pax,$.

ou está: Domine Jesu Chrisle
,
qui di.visíi , 8ç. , asquaes se

não devem dizer ambas, mas uma sò
,
qual ao Celebran-

te lhe parecer; ( g ) estando pois na dita postura, diga

na mesma voz as três seguintes Orações; Domine Saneie

Pater, $\ Domine Jesu Christe, $-. , e Domine Jesu Chris-

te non sum dignas ,«$*.

108 Tendo concluído estas Orações , endireiíe-se , e

tomando com ambas as mãos, e com toda a luuniidade
,

e reverencia a Patena com a Sagrada Hóstia , diga ao

mesmo tempo em voz submissa: Pantni cccleslem accipi-

am, et Nomen Doinini invocabo: mel ta, dizendo-as, a

Patena entre os dedos index, e médio da mílo esquerda,
e com o polex , e index cia direita tome ( h ) a Caneta

lios-

( e ) Note-sc
,
que nas Missas de Definidos não se bata 110 peito

,

nem se diga: iMiscrcrc nobis", maj eni sen lugar: Dona eié rcnuicin,

• á terceira, vez s^ accresccntíé Scmpitcniam.

(/) Acabado àé dize.r-se as sobreditas Orações ; devia o Sa-
cerdote, ainda nas Missas rezadas , beijar, .0 Altar , ou Porta-Paz
que o Ministro lhe dava, e ao mesmo tempo dizcr-llie: Pcuv lihi,

Pra ter , et Pçclcsèce sanetos Dei: á perto dia dous socados, que não
usamos d' esta (Vremonia; e ja quando se formou a Rubrica ss princi-

piava a omittir, como ella t> dá a entender no Ordinário da Missa.

( # ) Nas Missas de Defunctos, nem se dá paz, nem se diz

alguma cl' estas Oraç-òcs.

( h ) O que se poderá fazer, tocando da parte inferior ambas
as parles da Sagrada Hóstia

,
para a superior parte da mesma Pa-

Uma
1 . ..
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Hóstia inteira, e unida, como se fosse uma só , não di*

vidida; e passando-a nesta posição ao polex , e index da
inao esquerda, que sustenta a Patena, a colloque sobre
esta em forma perpendicular-, e logo encostado sobre o
Altar o cotovelo da mão 'esquerda ; retrahido o corpo
sobre o lado do Evangelho ; e inclinado hum pouco de
sorte, que o povo possa vef, e adorar a Sagrada Hós-
tia; dobre alguma cousa o joglho direito

, ( como fazen-

do hurna semigenuflexão ); ponha a mão direita sobre o
Corporal , e nesta posição diga três vezes com toda a
humildade, e compunção, e em voz intelligivel: Domine
non sum diynus , ut intres sub teclum meum , 8ç. batendo
no peito com as extremidades dos três últimos dedos da mão
direita, a cada huma das vezes, que disser a palavra: lt~

clum meum \ mas que o polegar, e index não toquem a

Planeta.

109 Repetidas terceira vez as sobreditas palavras

,

endireite-se , e com o dedo index, e polegar da mão di-

reita tome a Sagrada Hóstia na formarem que está, e

tendo-a assim sobre a Patena , firmando-se com os coto-

velos sobre a parle anterior do Altar, fóia do Corporal,

faça uma profunda inclinação ao Sanctissimo Sácraflaento,

tendo cuidado em que a Patena fique immovel , e ha

mesma planície, em quanto a fizer; e levantando-se di-

reitamente, tleve ante o peito a Sagrada Hóstia; tendo

por baixo a Patena por cau:>a dos fragmentos ( i ), e for-

me

tena , com os dedos polegar, e iadex' da. direita > e tendo sah dn>

algum tanto fora da Patena, com os mesmos -recebellas pala parta

superior juntas , e recebe: do-as logo as ponha pela parte inferior

,

<entre os dous dedos semelhantes da esquerda, que estão soore a

Patena, de sorte, que a parte da Sagrada Hóstia, que está para o

lado direito do Celebrante, fique algum tanto por baix > da outra,

formando huma figura redonda pouco ma's , ou menos, quando não

gossào ficar unidas pelo meio, de sorte, que facão hum todo.

(i ) A qual logo ao principio desta benção se á de elevar, de
sor-
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me diante de si propio com a mesma Hóstia o signal da

Cruz ; mas deforma, que a primeira linha d' esta não
exceda aos hombros do Celebrante; nem a linha trans-

versal as extremidades da Patena; dizendo em quanto a

faz: Corpus Domini nostri Jesu Christi custodiai animam
meam in vitam cetemam: Amen\ ( / ) e incline a cabeça

ao pronunciar Jesu.

110 Feito isto, submetia a parte da Sagrada Hós-

tia, do lado esquerdo do Celebrante, á outra do direi-

to, ficando esta só pela parte anterior, e postos os co-

tovelos sobre o Altar, estando mediocremente inclinado

como à Consagração , receba reverentemente ambas as

partes da Sagrada Hóstia, tendo debaixo da mesma, e

conservando ainda na mão esquerda a Patena.

II l Havendo recebido o Sanctissimo Corpo de JE-
SUS Christo

,
ponha a Patena sobre o Corporal, elevan-

tando-se da inclinação , em que estava , sem purificar os

dedos polegar, e index de huma, e outra mão sobre a*

mesma Patena, as junte algum tanio ante a face, sem
porem tocar na mesma face, e se detenha hum pouco

fl na

sorte
,
que fique na mesma altura ante o Celebrante , aonde elle

põem a mão esquerda abaixo do peito, quando se benze com a di-

reita, e tendo feito esta postura, lance a primeira linha da Cruz,
dizendo ao mesmo tempo: Corpus Domini hostri Jesu Christi

,

inclinando a cabeça ás palavras: Jesu Christi, e formando a tra-

vessa da Cruz, sem exceder os limites da Patena, em quanto diz

na mesma voz: Custodiai, animam, meam in vitam ectemam , a$

quaes palavras diga de tal modo
,
que em quanto as pronuncia

.,

complete a Cruz.

( / ) Alguns seguem o deixar a inclinação às palavras: Jesu
Christi, para o tempo em que se forma a travessa da Cruz, o que
parece mais agradável, e reverente, inclinando a cabeça ao San-
ctissimo Sacramento no mesmo tempo

, que passa ante o Celebrante
ao formar da linha transversa; o que tudo deve executar com tal

gravidade , e reverencia
,
que não só cumpra o seu dever ; mas avi-

ve a fè, e edifique aos circunstantes; e' este o meu parecer, para
quem o quizer seguir.
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na meditação do Sanctissimo Sacramento. Depois Séj^áfé
as mãos , e pondo a esquerda sobre o Corporal , com á
direita descubra o Caliz <> e sobre elle purifique algum
lanlo os dedos polegar, e index de huma $ e outra mão,
e Jogo juntando-os outra vez , tome entre o dedo index

*

e iftedio da direita a Patena $ e sem a purificar logo no
Caliz , o que alguns fazem

, purifique com a mesma o
Corporal , não somente onde esteve o Sanctissimo corpo
de JESUS Chrislo , mas também, onde repôz os dedos de-*

pois da Consagração; e para o purificar melhor, levante
com a esquerda entre o dedo médio , e index a extre-

midade do Corporal da parte do Evangelho , fazendo
esta acção diligentemente , e com toda a reverencia*

JI2 Purificado pois o Corporal, da forma sobredi-
ta, tome a Patena entre o index, e médio da esquerda,
não por aqueJla parte por onde recebeo os fragmentou,
e sem a inclinar, a eleve acima do Caliz, e a purifique

com a polpa do dedo index, e polegar da mão direita,

os quaes para isso separe um do outro, sem os tirar fora

do âmbito da copa do mesmo Caliz; nem é necessário,

que também a purifique com os dedos da esquerda,
nem sacudir a mesma Patena sobre o Caliz. Esta Ce-
remonia ee deve fazer com diligencia , e reverencia , a
qual feita, ponha a Patena sobre o Corporal , e purifi-

que os dedos polegar, e index de uma, c outra melo

sobre a copa do Caliz.

113 Depois juntos os polegares, e Índices faça ge*
nufiexão ate á terra com ambos os joelhos, pondo pri-

meiro as nulos sobre o Altar dentro do Corporal $ dizen-

do no mesmo tempo
,
que genuflectir , em voz sílbmisáa:

Quid retribuam Domino, §-. , e levantando-se , tome o
Caliz com ambas as mãos, a saber com a direita entre

os dedos índex, e médio, por baixo do no, e com os

três da esquerda
,
que estão extensos , ò sustente pela

extremidade do pé j dizendo ao mesmo tempo de o to*

mar;
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sivamente , as quaes palavras diga em voz submissa.

j 14 Depois de ditas todas, benza-se com o Caliz^

g£m apartar delle ambas às mãos, formando a primeira

linha do alto, abaixo, eiti quanto disser na mesma Voz
submissa': Sanyuis Domini noslri Jesu Christi , inclinan-

do-se a estas duas ultimas palavras, e a transversa, em
quanto disser: Custodiai animam meani m vilam ceter*

liam. ( m )

115 Tendo-se benzido com o Caliz, na forma sobre-2

dita, receba o precioso Sangue juntamente com a Pafticu-

la da Sagrada Hóstia; não único haustu, como se usa no
Rito Romano; mas sim por duas ou três vezes; muito
dé vagar; tento , e reverencia ; para que não sueceda
tom a pressa

\
provocar-se a vomito, e expergir o pre-

cioso Sangue
; ( n ) e se acaso a Sagrada Partícula intei*

ra, ou alguma de suas partes ficar pegada no Caliz *

com o index da direita a dirija reverentemente ao seu
lábio ; e dahi a receba , antes de lançar dentro o vinho

}

e agoa. (o)
116 O

•_-

( m ) Esta Cruz se deve! íazer cofal pausa
,
para qvie com èllã

•Se determinem as palavras ; nào deve elevar-sei o Caliz acima da
face, neiii também- se devei abixar até tocar Com elle o Corporal^
é a transversa, nào deve exceder a largura dos hoiribros. Pòdè o Ce*-

lebrànte nesta benção do Caliz usar da insinuação, que sé adverrio

aa benção, que fòa sobre si coto o Sanctissimo Corpo de J£SUS
Christo , antes de o recebei

( n ) Assim o manda expressamente a Rubrica nas seguintes

palavras: Jtem caveut iic imo haustu tvtum Sanguincm suincd , nè
pr&pier impetúm póasit tiàsit ôecurrere-, .Vec/ bfc , uni tá-, cantt dé
Cálice gustct , donce fõhls Sanguií cxhantiati&.

( o ) Se ainda usando desta cautellâ, e diligenfcia^ a não pôdef
pxlmhir , e receber ; deite algum vinho , e com* este purificando d
Caliz, e nclle cnvoÍV'chdÒ as íleliquHas pegadas -

y
receba tudo junto j

e por forma ^ que no Caliz não fique Partícula alguma j í«ja do
Corpo

j oud-o Sauguê precioso de f/SSUiS Christo»
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116 O que feito, tome o Caliz com ambas as mã-
os; (jo), e cercando a copa do mesmo com os três de-
dos inferiores de huma, e outra mão, ficando os pole-
gares, e Índices unidos entre si sobre a copa do mesmo
Caliz, inclinando a cabeça para a Cruz, dê meio passo
para o lado da Epistola, e diga em quanto em voz sub-
missa toda a oração. Quod ore sumjisimus Domine, §-.

sustentando o Caliz direito no ar, e dentro do Altar,
e tendo-o assim nesta posição (7)0 Ministro lhe deita-

ra entre os quatro dedos referidos o vinho, e a agoa
convenientes com que os lavará, e purificara", e ainda
mesmo algum dos outros dedos quando por acaso hou-
vesse tocado a Sagrada Hóstia, (r)

117 Depois que o Celebrante purificou os dedos,
tendo ainda as mãos na mesma postura , va ao meio do
Altar, levando o Caliz como o trouxe, e pondo-o no,
meio do Corporal, tire a mão direita decima delle , e

com o polegar, e index da mesma tome o Purificador,

e o ponha sobre os dedos semelhantes da esquerda , a

qual

(p ) A Rubrica Bracharense manda, que o Celebrante ha-

vendo recebido o precioso Sangue , limpe com os dedos polegares f

J

e índices ainda unidos os seus lábios, e o do Caliz naquella parte,

por onde recebeo o precioso Sangue; com tudo está hoje êm desuso

esta Ceremonia ; e são bem poucos os Sacerdotes Bracharena^s

,

que a praticão: seus Prelados , e seu Cabido já á mu tos áíinós a

deixarão; e assim parece se poderá omittir , sem nota de pouco ob-
servante.

( q ) Se o Ministro não puder chegar-se ao Altar, a deitar

o vinho, e a agoa no Caliz; o Celebrante sustentando o mesm*
no ar , fora do Altar , dispostas as mãos na forma sobredita , e

virado para o lado da Epistola, procure, que o seu Ministro lhe

deite vinho , e agoa sobre os dados
,
pelo modo que lhe for mais

commodo , e decente.

( r ) Havendo de commungar algumas pessoas , ée fará a sua

administração antes da ablução dos dedos , observando neste acto

a- ordem, segundo o tempo, e modo de administrar a Sagrada Com-
munhâo ao povo? como se diz em seu. lugar.
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•qual conserve ainda sobre o Caliz , limpe os dedos de
huma , e outra mão, e deponha o Purificador no seu lu-

gar, isto he fora do Corporal.

118 Posto o Purificador em seu lugar , tendo ja sepa-

rados os dedos polegares dos Índices, tome com ambas
as mãos o Caliz, a saber, com a direita abaixo do nó,

e com a esquerda pelo pé , e receba a ablução pela

mesma parte, por onde havia recebido o precioso San-
gue; o que feito, ponha o Caliz sobre o Corporal, to-

me o Purificador com a direita ( s ) e íendo-o ainda
dobrado, mas estendido no comprimento, limpe nas suas
extremidades os lábios , e logo estendendo-o o porá
sobre o Caliz, e o purifiqne como sê disse no numero
30; dizendo ao mesmo tempo a Oração: Corpus iuum
Domine , fy. , limpo este

,
ponha sobre elle o Purificador to-

do extenso , e não dobrado , e sobre este a colherinha , e to

mando a Patena coma esquerda, a colloque sobre o Ca-
liz , e sobre esta ponha a Palia com a direita. Pegue então
no Caliz pela columna do seu pé, e com a mão esquer-
da o colloque fora da pedra de Ara, parado lado direito

do Altar, (í) que é o do Evangelho.
119 Feit®

( s ) Alguns Sacerdotes fazem esta Ceremonia mais brevemen«=

te, e não com menor decência: põem o Caliz sobre o Altar; dobrão»

o Purificador pelo meio ao comprido, e metendo-o desta forma
dentro da copa do Caliz em modo, que huma das suas pontas vol^

te sobre a borda , ou lábio , mettem dentro delle os quatro dedos
da palma da mào d reila , edm o pobgar desta segurào por fora a
ponta do Purificador, o segurando com a mão esquerda o Caliz pe-

la columna de seu pé ; ass m o purificão, e limpão por dentro, e

por fora n' hum só tempo, e com huma só acção.

( t ) A Nossa Rubnca d.z somente: Deindt collocet Calicem
ad partem de.iirum, et piice t Corporaiia, com cujas palavras , á
primeira vista parece ma, dar collocar o Caliz, nâo para o lado do
Evangelho ; mas sim para o da Epistola

,
que be a parte direita

«lo Celebrante. Com tudo lendo-se com attenção , e reflexão a
' me$°
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1 19 Feito isto j dobre o Corporal
, principiando

primeiro da parte anterior, e servindo-se das mesmas
plicaturas, que ja tem. Depois tome com a mão esquer-
da a bolsa, e nella recolha o mesmo Corpora], metten-
do-o com a direita, e deixando-a no mesmo lugar em
que estava o Corporal , tome com ambas as mãos o veo,
e com elle cubra o Caliz, ajustando-o de sorte,, que
pela parte anterior fique totalmente coberto , e pcndo-
lhe a mesma bolsa, observe que a sua abertura fique

voltada para o peito do mesmo Celebrante , e ahi deixe
ficar o Caliz no mesmo lugar, da parte do Evangelho,
onde o tinha posto; e depois, ou o Ministro , ou o Ce-
lebrante mude o Missal para o lado da Epistola. ( v

)

^VE
mesma Rubrica , seus antecedentes , e consequentes , vêm-se sem
muita dificuldade no conhecimento, que aquclla parle direita , não
he o lado direito do Celebrante, isto he o lado da Epistola; mas
s-im, a parte direita do Altar, isto he do lado do Evangelho; aceres-

cendo a isto, ser esla a pratica antiga, e actual de todo o Clero
Bracharense ; que sempre assim entendeo esta Rubrica , e exe-
cutou.

( v S Note-se, que se depois de recebida a nblução achar na
Patena, ou Corporal alguma Relíquia, a poderá receber; por que
se reputa ainda a mesma acção, e o mesmo banquete; em secun-
do lugar, que não deve dizer Oração alguma ad libitum , .em quan-
to dobra o Corporal, Cj*. Terceiro: que assim o dobrar o Corporal,
como o cubrir o Caliz, e polo no seu lugar, o deve fazer o Cele-
brante, o não o Acolito, o qual também não deve mudar a Palia
para o lado do Evangelho; excepto, quando elle, tendo a Ordem
está apto para o fazer. Quarto: que nunca deve deixar de dobrar
o Corporal, e fazer o mais que se tem dito, ainda que sueceda
haver logo de hir outro Sacerdote celebrar. Quinto: que havendo
algumas Formas , ou Hóstias Consagradas

, que devão estar sobre o
Altar ate o fim da Missa para dar o Yiatico, ou leva-lo em Pro-
cissão , não dobrará o Corporal , mas posto no meio do mesmo
Corporal o Vaso, ou Custodia com as Hóstias Consagradas

,
poite-

&e no restante da Missa, como se o §S. estivesse Exposto, do qus
§c fallaíil no^ seu respectivo Higar.

i-
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5- VI.

Da Communhão ate o fim da Missa*

120 f^
\_y01locado o Caliz no lucrar sobredito, e mu-

dado o Missal para o lado da Epistola, o Celebrante,

pondo as mãos ante o peito, e feita a devida reverencia

á Cruz, vá ao lado da Epistoia, e ahi voltado para o

Missal, com as mãos juntas, ou abertas, postas sobre o

Missal, ou sobre' o Aliar, de qualquer soríe, que ihe

agradar, diga a Antífona: Comthunio em voz inteííigi- 4

vel , a qual nunca se deve dizer andando, ainda que
sueceda saber-se de eòr.

121 Tendo dito o Communio , va com as mãos
juntas ao meio do Altar, e abi mesmo, sem lazer incli-

nação alguma, nem elevar os olhos, postas as rnàos de
um, e outro lado sobre o Altar, beijando-o no meio,
se volte ao povo para dizer: Domitrus vvbisaun ; o que
feito, vire-se para o Altar, e abi mesmo no meio faca

para a Cruz a devida reverencia, observando em toda
esta acção, o que íica exposto em semelhantes occasiões.

Depois va ao Missal, c diga a Oração: Postcommrtnio
em voz inteííigi vel , observando as mesmas Ceremonias,
numero, ordem , e conclusão., com que se disse, e ja se

explicou tratando das Orações , ao principio da Missa
no numero 50

7
e 51.

122 No tempo da Quaresiiaa nas Missas, que s;"ío

da Feria, concluídas as Orações depois do Conimunio
com as suas competentes conclusões, e tendo o Acolito

respondido: Ain^n , o Celebrante, estendendo as mãos,
e juntando-as ante o peito, diga ao mesmo (empo e*n

voz intelliffivel: Oremus , e logfo com cilas juntas eiua na
mesma voz: líwmiíate cjpiía veslra Dco ; inclinando ao

mes-
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mesmo tempo a cabeça para a Cruz, e permanecendo
todos os mais, que estiverem presentes com as suas ca-
beças inclinadas até o fim da Oração denominada: Super
populum, o Celebrante em voz submissa diga a mesma
Oração, tendo as mãos extensas até á sua conclusão
exclusive, a qual conclusão diga em voz intelligivel , co-
mo disse o Oremus. Quando porem na mesma Missa
da Feria, não houverem commemorações, se termina a
Oração: Poslcommunio desta mesma Missa com a sua
conclusão, e respondido pelo Acolito: Amtn , se prati-

ca o mesmo, que se disse, quando tem commemorações,
respeclive à Oração Super populum.

123 Concluídas as Orações Postcommunio , feche
o Plissai com a mão direita, de sorte, que a abertura
fique voltada para o meio do Altar, excepto na terceira

Missa do Natal, e Domingo de Ramos; pois conforme
o Nosso Rito, nestes dous dias se costumão dizer Evan-
gelhos próprios em lugar do de S. João, para o que,
deixará o Missal aberto no mesmo lugar; depois com as

mãos juntas va ao meio do Altar; ahi, sem fazer incli-

nação à Cruz, pondo as mãos de um, e outro lado sobre
o mesmo Aliar, o beije no meio, e voltaudo-se para o
povo, diga na forma do costume: Dominus vohiscum, e

tendo respondido o Acolito: Et cum spiritu tuo>, o mes-
mo Celebrante > ainda com as mãos juntas, e voltado
pára o povo , diga na mesma voz intelligivel , sem fazer

acção alguma com as mãos, nem inclinar a cabeça: Ite
,

Missa est. ( x )

(24 Ditas estas palavras, e tendo o Acolito res^

pondido: Deo rjratias ; o Celebrante . perseverando ainda
na mesma postura sobredita , data a benção ao povo des-

te modo: posta à mão esquerda abaixo do.peito, com
a

( r) isto entende-se, guando naMssa ter» dito: Glurij, ii% ex»

tcclsis Oco,



Parte 1. Úapit. í. §. VT. 5ô

a direita faça hum a Cruz, formando a primeira linha do

alto para baixo em quanto diz: la utulale Sanefa Spiri-

tus , |
e a transA ersa

,
que não deve exceder a largura

dos homoros , em quanto tliz: vj< bencdicat vos Pater , et

Filius , tendo o dedo rainimo voltado para o povo, a

quem dâ a benção, a qual dará para o meio da Igreja,

e não para algum dos lados.

125 Dada a benção pelo Celebrante ao povo, vol-.

te se para o Altar, e postas as mãos juntas sobre elle i

estando mediocremente inclinado, diga em voz submis-

sa a Oração: Placéat tibi Saneia Pt untas
,

§>, (#)
12G Dita esta Oração, beije o Altar (a), e va a»

iado do Evangelho, ahi tendo o corpo direito, e as mã-
os juntas do mesmo modo, que ao primeiro Evangelho^
diga em voz ínlelligivel; Domimis vohiscurn , e tendo o
Acolito respondido: Et cum Spirilu tuo , faça com o po-

legar da direita extensa o signal da Cruz, ( b ) sobre a

Ta

( % ) Adverte-se, que sendo a Missa Feria!, ou outra alguma,
na qual senão d.ssesse: Gloria incrcclsis Oco , o Celebrante depois

de dizer: Dominas vobíscum, quando ainda está virado para o povo,
lhe dè imnaediaiamente a benção, sem dizer cousa alo-uma , e logo

voltando-se para o Altar, e não antes, diga: Benéâicamus Domi~
no', porem sendo a Missa de ftequitm , omittida a benção, diga na
mesma postura, voltado para ò Altar: Pequiescant in pace, ( no
plural sempre, ainda que celebre por um «ó Defuncto, ) depois di*

ga a Oração: Placeat tibi Saneia Trinitas , ò(. Mais se adverte

,

que a Nossa Rubrica não manda pôr as mãos sobre o Altar, em
quanto se diz a sobredita Oração ; porem devem-se pôr ,

porque
assim o mandão os Ceremoniaes antigos , e e a pratica constante
quasi de todo o Clero Bracharense.

( a ) N.o Ordinário da Missa não se manda fazer esta oscula-

ção do Altar j antes parece se deve omittir, com tudo na Rubrica
do seu Canon a prescreve por estas palavras: Oratione hac dieta

( Placeat tibi Sancta Trinitas ) osculelur jiltart.

( 6 ) A Rubrica não faz aqui distinção alguma das Missas
festivas, a Missas de Requiem; com tudo devia iaze-la , como em

ca*
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Tabeliã, ou sobre o Aliar
, observando em toda esta afi*

çao o mesmo, que se disse do primeiro Evangelho, fk-

Keridp a primeira Cruz no principio cio Texto, depois
sobre si na testa, boca, e peito, dizendo em vo2 intel-

ligivél: Initium Sancíi Èvangelii , Sp, distribuindo as pa-
lavras na ordem insinuada no numero 55, ao que o Aco-
lito respondera: Gloria iibi Domine, depois píosiga o
restante do Evangelho, com as mãos juntas , e quando
disser: Et verbum caro facturn est

,
genuflecta com ambos

os joelhos , assim mesmo voltado para o angulo do Evan-
gelho , e não direitamente para o Altar, tendo entretan-

to as mãos postas sobre o mesmo para se firmar. Feita
ã genuflexão, levante-se , e conclua o Evangelho no
mesmo lugar, tendo o corpo direito, e as mãos juntasr

i;0 fim não beije o Evangelho, e tendo-se servido do
Missal para o dizer, o feche de sorte, que a abertura

fique virada para o lado de fora do Altar, e não para o
seu centro.

127 Acabado o Evangelho de S. João, voltando*
se sobre a direita, com a face para o lado da Epistola,

desça o snbpedaneo , dirigindo-se ao meio tio Altar; ahi

posto de joelhos ( c ) sobre o degráo do mesmo subpe-
claneo , diga em voz intelligivel a Antífona, Verso, e

Oração do tempo respectivo , como adiante se demos-
tra nesta mesma instruccão ; a Oração sempre se diz em
pé , e a Antífona, e Verso de joelhos, excepto no
tempo Pasehal, que neste sempre se diz tudo em pé*

J23 Con-

caso igual , e idêntico a faz rio Evangelho da Missa ; e poroso aqui

se deve subentender ; e nas Missas de Reqtiiem omittirem-se estas

Cruz?s , tanto da Tabeliã , corno de si próprio.

( c ) A Nossa Rubrica manda dizer estas Ántifonas , Versos,

e Orações 5 sempre de joelhos $ sem fazer distinção das Qraçceij

e tempo Paschal^ ou riãô Pascnat; coin tudo esta é a pratica yj.

mandada observar pelos Sfirs. Arcebispos á mais de cem ferinos ' 6

posta como de preceito nas Rubricas geráes das folhinhas da Rez i



Parte I. Capit 1, §. VL
• íin Coucluida a Oração, e fejla a reverencia coi -

petente à Cruz, suba ;>o gubpedanep, dobre o vê

parte anterior sobfe a bolsa, tome o Çaliz com a mã
esquerda peio nò , e pondo a direita extensa sobre a

bolsa > como fez ao principio, se aparte do Altar. Quan-
do porem o veo pela sua pequenhez , não cubra o Ca-
liz pela parte posterior, o ajuste agora de sorte

,
que

não va descuberto
,
quando o levar para a Sacristia

,

pela parte , que olha para o povo.

129 Tanto que o Celebrante tomou o Caliz , como
se disse, voltando-se pelo lado direito de sorte, que fi-

que com as costas sobre o lado do Evangelho, desça

por este mesmo ao plano, de sorte, que não volte as

costas á Cruz: ahi dando meio passo para o meio do
Altar, ( que ao separar-se deste se havia retirado para o

lado do Evangelho
, )

posto no meio do plano faça reve-

rencia á Cruz , como no principio da Missa , ou genu-
flexão , se ahi estiver o Sanctissimo Sacramento, a qual

deve fazer com hum só joelho, c sobre o Ínfimo degrào:

e tomando o barrete , cubra-se, evá para a Sacristia com
gravidade, e modéstia, observando a mesma ordem, e

methodo, que seensinuou, quandoveio da Sacristia pura

o Altar, dizendo no mesmo tempo o Ilijmno: Te Deunt
laudamus , <5*. ;

porem, quando sueceda
,
que o caminho

para a Sacristia seja mais dilatado, concluido o Hymno
sobredito, principie a Antífona, e Psalmos na forma,
que abaixo diremos, e os vá continuando até despir os

Sagrados Paramentos.
130 Chegando á Sacristia, faça à Cruz, ou Ima-

gem, que nella estiver , a mesma reverencia, que fez ao
sahir delia; ponha o Caliz no seu respectivo lugar, e

junta rido as mãos ante o peito, va ao lugar onde à de

despir os Sagrados Paramentos, por ordem contraria, á
com que os vestio , osculando a Cruz da Estola, (d)

Ma-

{d) A Rubrica pão prescreve taos osculaçõesj lie com tudo a pra-

tica usual,



&2 Methoáo da Liturgia Bracharense.

Manipulo , e Amicto, dobrando-os, e compondo-os com de
cencia, dizendo ao mesmo tempo a Antífona; Trium pue-
rorum, %. ,e todo o Cântico: Benedicite omitia opera Dqmini
Domino , 8ç. , depois o Psalmo; Laudaie Dominam in San-
clis ejus , <£*

.
, com advertência

,
que , sendo a Missa do Ri-

to solemne , a Antífona se dirá toda antes dos Psalmos

,

e depois se repita no fim , como se costuma no mesmo ofilcio

solemne; porem sendo duples, ou algum ouiro Rito in-

ferior, bastara toca-la ao principio dos Psalmos. Depois-

lave as mãos, as quaes limpará com outra toalha distin-

ta se for possível, daquella, com que se sérvio ao prin-

cipio , e dê a Deos as graças por tão alto beneficio.

Oh! quem me dera aqui fallar
,

quantos escândalos!

quantas omissões para aquelie dia tremendo! O Minis-
tros do Altíssimo tende a?nor a JESUS Christo, e com-
paixão de vos mesmos, avivai a fé. Assim fallava ura

devoto P. aos Sacerdotes da sua Diocese. Ex. M-
D. M.

@K-



84

VJL>V/ ilJL» V^JÍiL/IÍi

DAM MISSAM.

c.Um prceparatus fuerit Sacerdos ad Missam ceh~

brandam ingressus Sacrarium , antequam sacras vestes ac,

cipiat
,

Pcclinet caput dicens:

ínterins, exteriusque caput meum , totumque corpus.,

simul et mentem tuus, Domine, emundet, et repleaí

Spiritus. Amen.

Deinde lavet manus , dicensi

Da, Domine, virtutem manibus méis ad extergendam
omnem maculam immundam, ut sine pollutione men-
tis, et corporis valeam tibi servire. Amen.

Postea de intimo corde commendet seglariosce Virgini Ma-
ria. , ut ojjerat illum acceptahilem. ministrum Dto Patri 9

et Filio , et Spirilui Soneto , et ut ipsam in hoc Sacrijicw

mediatricem , et adjutricem habcat.

Deinde muniat se signo Cmcis , dicens:

In nomine Patris, et Filii,et Spiritus Sancti. Amei,

Ad Âmiclum,

Oralio.

Pone , Domine
,
galeam salutisin capite meo , ad expu-

gnandas, et superandas omnes Diabólicas fraudes, et

oomium inimicorum meorum persequentium me saevi-

liam



I õrâa

tíam superasidam» Per Çhristam Domíaum D08truia,

Amen.

Aã Albam*

Oratio.

Indue me, Domine, vestimento salutis, et indumentf
justiíiíae circunda pie. Per Christum Dominum nos>>

trum. Amen.

Aã CinguJum.

Oratio.

Praecinge , Domine , cingulo fidei , et vjrtate castita-

tis lumbos mei corpora: et comprime, et extingue in

eis humorem lipicíinis, ut jugiter maneat in me tenor

totius casíitatis. Per Christum Dominum no§trum,
Amen.

Aà Manipulam.

Oratiê.

Merear precor , Domiue , Manipulum portare mente
flebili cum patientia, ut illum cura exultatione dife-

rendo , cum jusíis poríionem accipiam. Per Ghristum
Dominum «ostrum, Amen.

Ad Síolam.

Oratio.

Reddemihi, Domine, obsecro, stolam immorfalita-
tis , quam perdidi in picevarícatione pHmi parentis: et

quia cum hoc ornamento, quamvis indignas., accedo
ar! tuum Sane tum ministerinm , cum" eodem. merear
icetari in perpetuam. Per ChrisUim Domfntim nos-

truni. Amen.
Ad



Ad Cekhrandam Missam. g&

Ad Casulam*

Oralio»

pomine, qui dixisti discipulis tuis, jugum meum sua-

ve est, et onusmeum leve: presta, ut sic illud depor-

tare valeam, quatenus consequi possim luam gratiam.

Qui vivis. et regnas in saecula saículoruiu. Amen.

CeJebralurus úaque socris vestibus indutus , modeste , et de»

vote exeat de Sacrário manibus jimchs ante pectus , ml
caliccm cum patena , et Corporali manibus tenens , et «c-

cederts ad Altare, genibus flexis , dicat ibi: Ave MARIA 3

usquc injinem, deinde surgat , et siynet se signaculo Cru*
eis s

dicens:

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctr. Amen,

Et manibus ( ut preemissum est
) junctis , proceâal

Sancti Spiritus adsit nohis gratia» &, Ministri, Amen.
jf. Introibo ad Aitare Dei.

g/. Ad Deutn qui leetificat juventutem sneam.

Tunc dicat psalmum: Judica rae Deus, Toturn cum Mi-
nistr is*

f* Judica me Deus
a

et discerne causam meam de
gente non Saneia.* ab homin.e iníquo, et doloso erue
me.

£'. Quia tu es Deus fortitudo ír.ea: quare me repulis*
ti, et quare tiisíis incedo dum affii.£>it me inimicus?

#. Emitte incem luam, et veritaíem íuam: ipsa me
deduxerunt, 'et adduxerunt ia montem Sanctum luum,
et in tabernacula tua»

5/. Et
9 » M



§£ Ordo.

p. Et introibo ad Altare Dei:_ad Deum qui laetificat

juven lutem meam.
f. Confitebor tibi in cithara Deus, Deus meus; quare

tífistis es anima mea , et quare conturbas me?
§/. Spera in Deo

,
quoniam adhuc confitebor illi; salu-

tare vultus mei,et Deus meus.
jr.. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.

5/ Sicut erat in principio, et nunc, et semper , et in

saacula saeculorum. Amen.

Et repelat.

Introibo ad Altare Dei.

$1. Ad Deum
,
qui laetificat juventutem meam.

f. Adjutorium nostrum in nomine Domini.
p„ Qui fecit cosium , et terram.

Subinde se mediocriter inclinam, dical:

Confiteor Deo Omnipotenti , et Beatae Maria? Yirginí

,

*t Sanctis Apostolis Petro, et Paulo, etomnibus San-
ctis , et vobis fratres: quia peccari nimie cogitatione,

locutione , opere , et ommissione, mea culpa, mea
culpa, mea máxima culpa. Ideo deprecor Beatissi-

mam Virginem Mariam , etomnes Sanctos , et Saneias

Dei j et yos fratres , orare pro me.

Ministri ,
genihusjiexis , respondeanl;

Bfisereatur tui omnipotens Deus» et dimissis omnibus
peccatis tui«, perducat ad vitam aeternam.

p. Amen.

Deinde celebram erigat se , et Ministri dicant

Confiteor Deo omnipotenti
;

§>.

Celebram.

tf* Misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis

omni-
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omriibus peccátrs vestris
,
perducat ad vitam seternai».

%i. Amem

Et
j
"adens Crucem ante se, dicat: ._ ,m

f. fndulgentiam , absoíutionem , et remissionem om~
nium peccatorum nostrorum tribuafc nobis Omnipo-
tens r et misericors Dominus.

ri. Amen,
f . Deus tu conversus vivicabis nos.

$/ Et plebs tua Isetabitur in te.

f. Ostende nobis , Domine misericórdiam tuam,
£'. Et salulare tuurn da nobis.

f. Domine exaudiorationem meatD«

fy. Et clamor meus ad te Teniat.

f. Dominus vobiscum*
§i. Et cum Spiritu tuo.

Ascendais ad Aliare , âicali

OrotiOi

Áufer a nobis quaesumus Domine, canetas iniquiíaietjf

nosttas: tit ad Sancta Sancíorum puris mereamur roeu-*

tibus introire. Per Christum Dominum nostrum,
Amen*

• *.

Poslea inclinatiis ad Altàre, dicat secrete hánc orationem!

Oramus te, Domine
, per meríta Sanctorum tuórum,

quorum Reliquise hic sunt: et omnium Sanctorum , ut

mihi indulgére dignéris omnia pèccàta mea. Amen.

Et si in AÍtari Reliquim non habentut•-, omitlat verbái

Quorum RéJiquise hic sunt, et omnium Sanctorum.
Dieta vero oratione , et asculaío Altan , vadal ad cornu

Epistola? , et perlegat Introitum , M) eo permeio,

Dicat



Dicat in médio Allarist

Kyrie éleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe
eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie elei-

scui. Kyrie eleison. Kyrie eleison»

Deinde , si dicendum fuerit , dicat

Gloria in excelsis Deo.

Quando autem dicendum bit } et quomodo
}
vide Ordinarium

GiJTLoria in exceleis Deo. Et in terra pax hominibus
bonso voluntatis. Laudamus te. Benedicunus te. Ado-
ramus te. Glorincamus te. Gratias agimus tibi ,

pro*

pter magnam gloriam tuam. D juiíiií? Deus, R-x c-xí-

lestis, Deus Pater omniporens. Domine Fili U »Í!*eni-

te Jesu Chiiste. SPIRITUS ET ALMJR OiiPH-A-
JSORUM PARACLETE. Domine Deus, Agnws Dm,
Filiua Patris. PRIMOGÉNITOS MARIM VlRÚfc
JVIS MATRIS. Qui tollis peccata mundi, miserere no-
bis. Qui tollis peceata mundi suseipe deprecationem
nostram. AD MARI/E GLORIAM* Qui sedes ad
dexteram Patris miserere nobis* Q íoniam tu splua

Sanctus. MARIAM SA'\CTÍFÍCANS. Tu solus D >-

miniis. MARIAM "GUBERNANS. Tu solus altissi-

mus. MARIAM CORONAIS. Jesu Chri«te\- jzmix

Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Ameu»

JEt nota, quod textus de grifo interposilus dicitur tanlum in fflfo

sis de Èeaia Virgine MA RIA. luncprocmísso, Do min ús v<>-

bíscúm, cíorernus, dicat orationem,vel Orationes. De nufne*

rottuíetn^eíordme, et caruru lerminatione, videin Ordinário

Missa. Deinde dicatur Epistola , nisi prius dicendoe fue>'ihl

Lectiones, vel Propketios. Qua finita, sequatur Respoasori-
ddi, £l Alleluia, vel Tractus, secundam tempua.

Postm autem infuso vim m Çcilkem 9 Subdiaoçnus
}

vél

Mi*



Âã Celebrandam Híissamí sr

fekl

àfyuos dicalx

Ministef ampltllam aquat oíjerat Celchrànli ãicens: Bene-
iMoite, et Cekbransjaciens signum Cruas sujjer amvullam

Âc,u& henediclio.

Domlnus ipse te beheãicat, cajus Spiritus in mundi
primórdio ferebatur super aqnas. ín oomine ratfis-5 et

Filii, et Spiritus Sanctk Auien.

El infundem aguam in Calicem super vinutn dical:

, -Ex laterc Domini noslri Jesu Christi sanguis. et aqíia

exisse perhibetnr, et ideo nos parit<j r commiscemus
,

ut misericors Deus utrumque ad medeiam animaram
liostrarum sanctificars dignetur. Per eundem Chris-

turo Dominurft nostrum. Amen.

vel alia

Deus.qai humana* substantive dignitatem mifabíIHer
condidisti, et mirabiiius relbniiasti ; da nobis per hu~
jus aquae, eí vini mysterium ^ ejus Divinitatis esse

consortes, qtii humanai a.í.is nostr-23 fieri diguatus pst

particeps, JES&SChtl&ivs Filias inus Dosoinusnoster..

Qui lecum vivif, et regnat in anilate Spiritus San-
cli Deus. Peromnia saieulasascuíoriun. Amen.

Deinde CeJchraus , vel Dictccnus diclurus EvánrfcUitm, ante
Aliara, incnnaius dicaí hanc oralioíiem.

Munda cor meum , et iabia wea, omnipofens Deu3í
<]uí iabia tsiihè Propbiçtpá calculo numdasli ignito: i ta

me tua grata mísera liorre mundare dignare: ut sanctum
Evan.írclium fuum digne vafeam nuntiare. Per Chris-
tum Dominam nosturn. Amen.

.. Et statim subjwigat;

Jnbe



7$ Grão

Jube Domine benedicere. Dominus ait ín corde meo,
et in labiis méis, ut digne, et competenterannuntiejji
sanctum Evangelium suum.

Si atitem Diaconus dicturusest Evangelium, dieta per eum
Oratione sztpradicta: Munda cor meum

, petat a Celebram-*

te benediclionem , dicens:

Jube Domné benedicere.

Respondeat Celebram'.

Dominus sít in corde tuo , et in labiis fuis ut digne 4

et competentef annuntiare valeas sanctum Evangeli-
um suum.

Et benedicat eum , dicens:

ín nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Ámén.

Dicto Evangelio , Celebrans exordiatur: Creâo , si diceyi-

dum sil , circa quod nota Regalam in Ordinária Missal.

GRedoinunum Deum, Patrem ornei po tentem , facto-

rem coali-

t
et terras visibilium omnium, et invisibili-

um. Et ih unum Oominum Jesum Christúm Filium

Dei Unigenitum. Et ex Fatre rtatum ante omnia sse-

cula. Deum de Deo , lúmen de iumrhé,. Deum yerum
de Deo vero» Geriitum irou faettim consuhstanfialeni

Patri
,

per quem omnia facta sUnt. Qui pfópter nos

homines, et propter nostram salutem, tlescendit de

coelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria
Virgine, et homo facius est. Crucifixus etiam pro no-

bis stíb Pontio Pilato passus , et sepultus est. Et re<»-

surrexit tertia die, secumcíum Scripturas. Èt ascendi

t

in ceeium , sedet ad dexteram Patris. Èt iterum ven-

tuifus est cUm gloria judicare vivos, et mortuos: cujus

regni non erit fínis. Ét in Spiritum Sanctum $
Domi-

nuíU
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num, et vivificantem: qai ex Patre, Filioque proeedit*

Qui cum Patre, et Filio simul adoratur, et conglori-

ficatur: qui locutus est per Prophetas. Et unam San-

eiam CathoHcam , et Apostolicam Ecclesiam. Confite-

or unum Baptisma in remissionem peccatorum. Et ex-

pecto ressurrectionem mortuorum. Et vitam venturi

síeculi, Amen.

In explicatione Corporalium*

Oratio.

ia tuo conspectu qua3sumus , Domine, haec munera
tibi sint placita, ut nos tibi semper placere valeamus»

Per Christum Dominuni nostrum. Amen.

Quando Cehbrans ojjert hostiam super Aram dicat

Oratio.

Accepiabilis sit Magestati tuae , oranipoten* Deus,
oblatio haec

,
quam tibi offerimus pro reatibus, et fa-

cinoribus nostris, et pro stabilitate Sanctae Ecclesiae

Catholicae, nec non et animabus omnium fidelium De-
functorum. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Vel hanc aliam,

Suscipe, Sancte Pater, omnipotens iEterne Deus, hanc
immaculatam hostiam

,
quam ego indignus famulus

tuus offero tibi Deo meo vivo, et vero, pro innume-
rabilibus peccatis , et oSensionibus , et negligentiis

méis , et pro omnibus fidelibus Christianis vivis, atque
Pefunctis: ut mihi, et illis proficiat ad salutem in vi-

tam seternam. Amen.

Quando offert Calieem , dicaU

Oflerimus tibi, Domine, calieem salutarig, tuam de-

precantes clementiam: utin conspectu divinas Mages-
tatis
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tatis 4uffi
,
pro nostra , et totius mundí §alute cum o*

dore suavilatis ascendat. Amen.

Tum inclina i 11 .?, manibus juncíis, dieta,

In Spiritu humil-i latis ;
et in animo contrito suscipia-

mur, Domine, k te: et sie fiat Sacníiciurn nostrum ia

conspecíu tuo hodie, ut placeat tibi Domine Deus,"

Hic facial Crucis signum super hostiam
t

et Calicetn si-

miã dicens:

Vcni Sanctificator pmnipotens interne Deus, et be-
ne »J( dic hoc Sacriiicium tuo Saneio nomini prseparq,-

tum.

Bcnedictio incensi.

tf. Benedicile.

#-. Fer intereessionem Beati Michaelis , ÁrchangeH,
síanlis a dextris AÍtaris incensi: et omnium eJecloruni

Buortjm , incensum isíud dig|içtur Dunrlnus hene^djee-
re: et jii odorem suavilatis aceip í re. Pej Cbnstum Da*
minum n >strum.

g.'. Amen.

Curii incensai oblata , 'dical;

Incensum istud , a tebenedictum , ascendat ad te> Do-
mine, et descendat super nos misericórdia tua.

Citm incensai Allarc ãicut:

Dirigatur, Domine, oratío mea , sicut incensum iu

conspecíu tuo. Elevatio manuum niearum sacritieium

vespertiaum. Pone, Domine, custodiam ori meo: et

ostium circunstantiso labiis méis; ut non declinei cor

meum ia veffba oialiúse ad excusandas excusationes in

peccatis.

Quem*
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Quando fèàdii ihuribúlum Diácono, vd Ministro ,qui ip*

tum incensei, dicat: f
Accendat in nobis t>ominus ignern sui amorií, et 08-

niam asiefnás charítatis* Ámen.

Âd offertorium populi dicat Celebram offerentii

Centuplum accipias: et vitam aeternam possideasin re~

gnum Dei. Amea.

Deinde lavei rrianus dicens Psaímum»

JLiÁvabò inter innocentei manUs meãs: et circumíía-

bo Altare tuum Domine.
Ut audiam vocem laudis: et enarrem universa mirabi-

tia tua.

Domine, dilexi decotem domu3 íu», e£ loeum habí-

tatiohis gíoriâe tuaè.

Ne perdas cum impiis , Deus, animam meam: et cum
Íris sanguinum vitam meam.

In quorum manibusiniquitatessunt: dextera eorum reple-

ta est muneribiíf.

Ego autem in innocentia mea ingressus sum: redime
me, et mherere mei*

í*es meus stetit in directo: in Ecclesiis benedicanr te

- Domine*
Gloria Patri, et Filio, et Spirituí Santíto.

Sicut erat in principio , et nunc , et sempcr , et ia sav
cula tieculorum. Amen.

Tunc indinet se ante Aliare
}
mdnibus juncth

r

t et dicat

hanc orationem,

ioUscipe, Sancts Tritfíías, hanc ablationem, quam
libi oflerimus ob memoriam Passionis. Resurrectíonis

,

et

20...



e^ A^eenjsioms^Je^u Cbristi Domini nostri f et m hon»^
rem Éeatae Mariae semper Virginis , et Beati Joannis
Baptistas, et Sanctorum Apostolorum Petri , et Pauíi,
etistortim , et omniuni : Sanctorum ; ut illis proficiat aè
horiorem , nobis autèm ad salutem: et illi pro nobis in-

tercedera dj-gnentur .in Çcelis, quorum memoriam faci-

mus in terris. Per eundeni Christum Dominum noslrum.
Arhen.

>. ,i$0 . ; |
Deinde vertem st ad populum dicat:1

. i
-

Orate , fratres
,
pro me , ut meum , ac vestrurh sacrifício

íim acceptabile fiat, apud Deum Patrera Omnipotentem;

Circunstantes responãeant: STfiilA 9

Suscipiat Dórriinus sacrificium de matíibús^tuis: ad lau-

dem , et gloriam nominis sui., ad utilitatem quoque nos-

tram, et totius Ecdesiae suàe sahctae. Amen.

Úuod si nemo adfuerit ,
qui respondeat , ipsemet Cekbrans

dicat: .

Suscipiat Dominus sacrificium de manibus méis. Et om-
nia ut supra.

Sanctus, Sanctus, Sânctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt.cceli, et terra gloria tua. Hosanna. inexeelsis

Benedictus , qui venit in nomine Domini. Hosauna m
exceleis.

; | 4 '.ij/- - í
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JjLDvertai Celebrans diligenter
,

^woc? ubicumque* in

Sacro Cânone signum Crucis rubri coloris jnmilur^ m eis-

dem heis facial bcnédicliories. Et caveat , nequid in Sacro

Cânone aut addal , aut muiel , aut detrahat , aut pjroetereati

prceterquam id quod in Missali ordinalum est
3
et ita legat

aítente, ( non memoriter , sed ad litttrani
) quod , si possi-

bile esl , cor , cí ànimus prompli 'efficiantúr ad verba , et

mysiena tam saneia.

JL E igitur £ inclinatús Celebrans, et manibus jwiclis

super Allare positis , f/icoí Cancmem ) Clementissime Patei%

per Jesum Çhristum Filium tuiim, Dominum no3trum
,

supplices rogam ús,' et petimus ( osculelur Aliarx , et jitrí-

clis manibus dical, ): uti accepta habeas, et benedicas haic

»j<( hicler signet super Hosliam , cí Calicem simul ) dona,
haec^munera, hsec^sancta sacrificia illibata ( <e/eí;|Z nta-

fíus, cí exttndat ) , irí primis
,

quae tibi offerimus pro
Eccíe*ia tua Saneia Catholica: quam pacificare , custócH-

fe , adunare r et Tegere dignéris totó orbe terrarum: una
c.um fâmulo tuo Papa nostro N»; et Antistite nostro N. f

et Rege nostro N., et omnibus ortodoxis, atque Catho^
licae, et Apostólicas fidei cultoribus.

M
Oratia pro vivis.

-

Emento ( hic jungat manus , et claudal oçúhs t

dum
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dum mintaliíer orat), Domine famulorum , famularum»
que tuarum , N. et N. Et omnium circumstantium , quo-
rum tibi íides cognita est, et nota devotio; pro quibus
tibi offerimus, vel quitibi offerunt, hoc sacrificium lau-

dis pro se , suisque omnibus
,
pro redemptione animarum

suarura, pro spe saiu tis , et incolumitatis suas: tibique

reddunt vota sua íeterno Deo vivo, et vero.

Infra aclionem.

C,'Omraunicantes , et memoriam venerantes ín pri-

mis Gloriosae, semperque Virginis Mariae, Genitrícís

Dei, et Domini nostri Jesu Christi. Sed et beatorum
Apostolorum , ac Martyrum tuorum , Petri , Pauli , An^
dreae , Jacóbi , Joannis , Thoma? , Jacobí , Phillippi , Bar-
tholomaei, Mathsei , Simonis, et Thadaei, Líni , Cleti,

Clementis, Sixti, Cornelii, Cypriani, Laurentii, Chry-
sogoni, Joannjs, et Pauli, Cosmse, et Damiàni: Et om-
nium Sanctorum tuorum , quorum mentis , precibusque
concedas, ut in omnibus protectionis tuae muniamur au-

xílio. Per eundem Christum Dominum nostrum. Ámen.

Jnfra actionem.

H.Anc igitur oblationem servitutis nostrae , sed et

cuncta? família? tu®
,
quresumus , Domine , ut placatus

accipias: diesque nostros in tua pace disponas, atque ab
íeterna damnatione nos eripi: et in electorum tuorum
jubeasgregenumerari. Per Christum Dominum nostrum.

Amen.

v^Uam oblationem ( hicjungat manusante pectus ),

tu Deus in omnibus quassumus ( signet ter super oblata )

bene £< dictam , adscri ^ ptam , ra >$< taro , rationabilem ,

aoçeptabíiemque facere digneris: ut nobis ( signet super

. Mos-
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Hosliam ) Cor % pus ( deinde super Calicem ) , *t San >í<

guis ifiat ( €/ jungai iterum manus ) dilectissirai Filii lui

Domini nostri Jesn Christi.

„ VifUi pridie ( btiwat polliçts + et índices ) quam pa-
teretur: ( eJ accipiat Hosliam ) accepit panem in San-
eias, ac venerabiles manus, suas: et elevatis ( elevetque

aliquantulum óculos qd coelum ) oculis in ca3lum ad te

Deum Pairem suum Omnipotentem ; tibi grafias agens
( manu dextera benedicat Hosliam ), bene^dixit, ac
fregit, deditque discipulis suis , dicens: Accípite, et
manducate ex hoc omnes.

BOC EST ENIM CORPUS MEUM.

Eic Corpus Christi elevei adeo , ut a circunstanlibus pos-
sil videri\ et adorari , et deposita Hóstia , dicdl:

Similí modopostquam cnenatum est: ( accipiens manihusca-
licem, úerurn deponat ) accipiens et hunc praeclarum Calicem
ín Sanctaàj, ac venerabiles manus suas, item Ubi gratias a-
gens: ( benedicat Calicem ) bene %< clixit , deditque dis-

cipuliB suis, dicens: Accipite, et bibite ex eo omnes;

BIO EST ENIM CJLIX SJNGUINIS ME1 , NO-
Fl ET 7ETERNJ TESTAMENTI, MYSTERIUM
FIDEI: QUl PRO FOB1S, ET PRO MULT1S EF-
FUNOETUR IN REMM1SSIONEM PECCATO-
RÚM.
Haac quotiescumque ( cooperiat Calicem cum palia, et

elevei cum ) feceritís , in mei memoriam tàcietis.

UNde et memores, ( extendat manus anlè pectus )
Domine, nos servi tui; sed et plebs tua Saneia , éjus-
dem Christi Filii tui j Domini nostri , tam- beatas Passio-
kís

í?
neç non et ab inferis Resurrectkmis , sed et in coe-

los
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los gloriosas Ascehsionis, offerimus ( jungat manus -)

prseclarâe Magestati tuae de tuis donis , ac datis, Hos-
tiam ( benedicat Hosliam; et Calicem timul ) >£< puram f
Hostiam %< Sanctam , Hosliam >í< immacujalam

, ( deindt

Hosliam , et Calicem distincté ) Panem >J< Sanctum vila?

seternse, et Calicem >£< salutis perpétuse.
•

-
J \ i

'

Exlendal manus» -

^ Upra quae propitio , ac sereno vultu respiccre di-

gneris, et accepta habère , sicuti accepta habere digua-
tus es munera pueri tui justi Abel , et sacrificium Patri-

archse nostri Abrahãe, et quod tibi obtulit summus Sa-
cerdos tuus Melchisedech , sanctum sacrificium, imma-
culatam Hostiam. í

Inclinei se, etjunctas manus ponat super Altare,

i

* £ >^
: Upplices te rogamu?, Omnipotens, Deus, jube hase

perferri per manus Sancli Angeli tui, in sublime Alta-

re tuum , in conspectu Divinas MagesUatistua?: ut quot^
quol ( extensas rnanus ponat super Aliare % et illud oscule-

liir .) ex hac AUaris partiçipatkme Sacrosanctum Filii

tui ( signèt HosUchi , et Calicem separatitn ) Cor^ pus,
et San ;$.guinem numpserimus; ( se ipsunisif/net

,
) omni be-

ne hj< dictione ccelesti

,

:

et grafia replea mu r. Per eundem
Ghristum Dorriinum nostrum. Ameri.

''A '*• ' rVV • •

.alí^í yralio pm Vejunctis.

1V1Emento {jungat manus , et óculos habeat ^aper-

tos ) etiam , Domine , fâmulorum , famularumque ,tuarum
N. N. , ( extendai manus) qui nos praecesserunt çum
signo .folei^ et dormiunt in somno pacis: ipsis , Domi-*

i í
né



çç^, et omníbus in Çhrbto quiescentibus-: Joeuni refrige-'

ríi , íuçis, et pacis, ut induígeas deprecamur. Per eun-,

dem Christum Dominum nostrum. Amen.

Obis qunque
(
percuiiat peçtus ) peccatoribqs fa~

mulis tais, de niultitudine miseraiionum tuarum sprran :

tibus
,
partem aliquam , et 6ocietatem donare díg-nens:

cum tuisSanctis Apostolis >,et M^jtyribus,, cum Joánise,

Stepbano , Matrna„BarnaJba ,-,
;

Ignatio , Álexandro , JYJa*

celíino , Petr© , Felicjtate , Perpetua , Agalha , Lúcia
Ágnéte, Caecilia, Ana>;lasja.,'. Et cuiu orunibus Sanctis

tuis: intra quorum nos consortium non aítstimator meritr,

sed veniae quaesumus largitor adrnitte. Per Christum
Dominum nostrum.

Non dicitur Amen.

JL Er quem (Jungatmavus úf#t t$eàiU& jú 'oaec

omnia, Domine, sem p<-T. bona cr is, ( iintàicat C&/i-

csm , et Hostiam simul ) Saiicti tfe ficas , vivi £< liças , be-

nei^dicis, et praestas nobis. ? f:

Accipial -Hostiam , et cum ea henedictumes facial ' swptt

Calicaú discoperlum , dum tainen duce nilimce benediciio-

?ies jlanl inter Calicem , et ipsum Sacerdotem.

Per ip >J< sum , et cura ip^íxo, et in ipi&sô, est t-ibi

Deo Patri >5« Omnipotenii, m unitaíe Spiritús >J< Sancti:

omnis honor, et gloria.
f

Per omnia ( elevei aliquantulum Calicem simul cum Hós-
tia ) saacula sseculomm. £\ Amen.

Remus ( Hic manu dexlera ekvet Hostiam tantum")

J/ Kseceptissalutaribus moniti , et Divina ínstitutiOf

ne forraati, audémus dicere. Pater noster qui e»m Coe»
lás
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lis ; sanctificetur nomeo tuum ; adyeniat regnum tuum:
ftat volontas tua,sicutin çoejo,et in terra. Panem nos*

írmn quotidianum da nobis hodie: et drmitte nobis de-

bita nostra , sicut et nos dimittiraus debitoribus nostris.

Et ne nos inducas in tentationem.

9^. Sed libera noa a maio.

Ljlbera noa, quzcsumus Domine, ab omnibus tòá-

lis praeteritis, praisentibús , et futuris; et iutercedente

Beata , et €Horiosa , Semperque Virgine Dei Genitrice

Maria, et Beatis AposlOlis fois Petro, et Paulo, aCqtié

Andrca , cum omnibus Sanctis: ( Accipxat patenam , et

siqnet se cum ta ) da proprCius pacem in diebus nostris;

ut ope misericordiae tuas adjuti; et a peccato simus
eemper liberi, et ab omni perturbatione sectiri.

Per eundem ( Frangat Hbstiam ) Dominum nostrura

Jesum Christum Filium tuum, qui teçum vivit, et reg-

nat in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnta ( Elevet

aliquantulum €alk(m stmul cunl Hóstia ) siecula sascale-

rum. pz* Amen.

Jl Ax )$< Dominí ( Cum partícula Hóstia signet ter

super Calicem ) sit >& semper vobis *& cum.

5/, Et cum Spiritu tuo.

MisceaP sanguini partkulam Hosiim.

HMc Sacrosancta commixtíd* Corporis , et âangui-
nis Domini nostri Jesu Christi , liai niihi , et omnibus
sumentibus salus mentis, et corporis, et ad vitam seter-

nam capessendam prsepalatio salularis. Te praestante,

Deus noster, qui aEternui vivia, et regnas, Deus, per
omnia* saecula s&culorum, Amen.

ra
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Vel alia*

íatcoimnixlío , et consecratio Ccrporís, ei BangUinls

Dornini nostri Jesu Christi, accipientibus nobis i&

vitam ceternam. Amen. *,

P

.Gnns Dei, quí tollis peccata mundi, miserere nobis.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.

Àgnus Dei, qiii tollis peccata mundi, dona nobis pa-

cem;

In Missis Defunctorum , aã primum , et secUndum Á-
gnus Dei, sine ulla pectoris tunsionc loco , Miserere nobis,

dicatur: Dona eis requiem» Ad tertium vero: Dona eis

requiem sempiternam.
Et si non cekbrelur pro Defunclis , anlequam swnatur

Pax , dicatur hcec oratioi

Omine Jesu Christe, qui es vera pax , et vera con-
córdia: fàc nos pacificar! in hac Sâncta hora.

Hic deoscuhtur Allare , et dans pacem. Ministro dical:

Pax tibi , frater , et Ecçlesise Sanctae Dei. Nisi celebrei

pro Defunclis
,
quia tunc pax non datur , et omiltuntur

hce dum oratioms . Domine Jesu Christe
,
qui es vera pax,

Vel hcec alia*

Omine Jesu Christe
,
qui dixisti Apostolis tuis: pa-

cem mcam do vobis, pacem relinquo vobis, ne res-

picias peccata mea ; sed fidem Ecclesise tuae , eamqne
secundum voluntatem tuam pacificare, custodire, et co-

adunare digneris. Qui vivis, et regnas cum Deo Patre
in unitate Spiritus Sancti Deus. Per omnia ssecula ssecu-

lorum. Amen.
Supradictce oraliones non sunt ambce dicendce , sed una

tahtum, quam voluerit Cckbrans, et post dittam, oscule-

(ur

11 . .: 9
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tur-' Allare\ si celebrei pro Defunctis . neutram dxcai , ntc

Âíiarc osculei ar. *

Deinde inclinahus dicnl sequentes orationes.

Omine Sancte , Pater Omnipotens, Miteme Opus,
da mihi hoc Corpus, et Sanguinera Fiiii tui Doini-

iii nostri Jesu Christi iía suraere; ut marear per illud

remissionem ornniura peccatorum meorum aceipe e ; t*É

tuu Suncto Spiritu repleti ; quia tu es Deus benedieius

,

et pnster te non est alter, cujus regnum , et impetium
sine fine permanet in saecuia sseculorum. Amen.

Oratio

í Omine Jesu Christe, Fili Dei vivi, qui ex volunba-
te Patris , cooperante Spiritu Saneio, per mortein

(uam mundum viviíicasti; Jibera me per hoc Sacrpsan-

ctum Corpus, et Sanguinem tuum ab omnibus iniquita-

tibus méis, et universis malis, et fac me tuis semperin-
hserèrf? mandatis, et a te nunquam separari permitia».

Qui cura eodem Paire vivis, et regnas in unitate ejus«

d^m Spiritus Saucti Ddus. Per omnia saecuia sasculoruiu.

Amen.

Orado

Omine Jesu Christe, non 8um rlignus te snscip^re:
st d tantum , obsecro, pr;>pitius esto mihi indigno

peccatori, et praesla, ut haec vera Corporis, et Sangui*
nis tui perceplio, non sit mihi ad judkium , neque ad
condemnationem , sed sít omnium peccatorum meorum
optata remissio , etanirnae, et corporis nipi pia guber-
natio, et potens ad viUm aaternam introduotiu: te pras-

stante, Deus noster. Qui cum Patre. et Spiritu Saneio
vi\is, et regnas Deus per omnia saecuia saeeuiorum.

Amen.

Hic accipiat patenam cum Corpore Christi, et cum máxi-
ma
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tna 'Tiumiliíate . cl reverencia diçai.

A nem ccelestem accipiam , et no-rneh Do mini invo
cabo.

Hic tundal ler pectús , dicens:

Oraine,non sum dignus, ut intres sub tecí.um meutn,
sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

Hic sumat, Corpus Dornini , signans se prius , diçen&i

(~*\ Orpus Dornini nostri Jesu Christi >%< custodiat ani-

j luam raeam in vitam aetemam. Amen.

Hic postea siquid remanserit in patena , cum dif/ilo re~

ponat in Calicem , et postea cum reverentia accipiat ipsum
dicens:

Uid retribuam Domino pro omnibus
,
quse retribuit

mihi? Calicem salutaris accipiam , et noraen Dorni-
ni invocabo, laudan» invocabo Dominum , et ab inimi-

cis méis salvus ero.

Hic sumal Sanguinem , signans se prius dicens:

O Anguis Dornini nostri Jesu Christi ^ custodiat aai-

O mam meara in vifam ai terna m. Amen.

Sumpto Sanguine
,
postea digitas perfundal vino , et. aqua

dicois:

QUod ore sumpsimus, Domine, pura mente capia-

mus, et de munere temporali tiat nobis remedium
sempiternum. Amen.

Completa sumplione Sacramenti, dicat:

C Orpus tuum , Domine
,
quod aumpsi, et Sanguis,

quem potavi , adhaereat visceribus méis, et praesta,

ut in me non remaneat scelerum macula, quemtam san-

cta, et pura refecerunt Sacramenta. Qui vivís, et re-

gnas
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gnas cum Deo Patre, in unitate Spiritus Sancíi Deus,
per omnia ssecula sceculorum. Atnen.

Finita Missa , et data benedicitone , si danda est ; incli*

nans se Celebram ante médium Altar is , Summcs Trinilati

dicat orationem»

Laceat tibi , Sancta Trinítas, obsequium servitutis

mere, et praesta , ut sacriíicium quod oculis tua? Ma-
gestatis indignus obtuli, tibi sit accepíabile , mihique , et

omnibus
,
pro quibus illud obtuli, sit, te miserante

,
pro

pitiabile. Per Christum Dominum nostrum. Araen.

Oralione hac dieta , osculetur AUare , deinde dicat:

Domirms vobiscum. 5/. Et cum Spiritu tuo.

f. Inkium Sancíi Evangelii secundam Joannem.
5/. Gloria í.ibi Domine.
N principio erat Verbum , et Verbum erat apud De-
um , et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio

apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt; et sine ipso

factum est nihil
,
quod fadtum e*t. Inipso vita erat, et

vita erat lux bominum. Et lux in tenebris lucet, et te-

nebroa eam non comprehenderunt. Fuit homo missus a

Deo, cui nomeia erat Joannes. Hic venit in testitnoni-

U .IP , ut teslimonium perhibéret de lumine, ut omnes
crcdéréiit per illum. Non erat ilie lux, sed ut testimo-

mutXk perhibéret de iumine. Erat lux vera, quoe iilumi-

-nat omnem hominem venientem in hunc mundum. In
mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mun-
dos eum non cognovit. in própria venit, et sui eum
non receperunt. Quotquot autem receperunt eum , de-

dit eis potestáièm íilios Dei fieri , his
,
qui credunt in

ííOmine ejns. Qui non ex sanguinibus, neque ex volun-
tate carnis , neque ex voluntate viri , sed ex Deo nati

sunt. Et Verbum caro factum est, ethabilabit in nobis,

et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi Unigeniti a Pa-
tre
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ire
,
plenum gratia?., et veritatis. p,>. Deo gratias. (e)

Descendem ante médium Allaris
,
genibus flexis dicat:

çi Alve Regina , mater misericórdias, yita, dulcedo, et

IS spes nostra salve. Ad te clamamus exules, filii Evae.

Ad te suspiramus gementes, et fientes in hac lacrima-

rum valle. Eia ergo advocata nostra, iilos tuos miseri-

eordes óculos ad nos converte. Et Jesum benedictum
fructum ventris tui , nobis post hoc exilium ostendâ.

O' clemens, ò pia, ó dulcia Virgo semper Maria.

f. Dignare me laudare te, Virgo sacrata.

p. Da mihi virtutem contra ho3tes tuos.

Oratio.

Mnipolens sempiterne Deus, quí gloriosa? Virgínia

matris Marias corpus, et animam, ut dignum Filii

lui habitaculum eíiici mereretur, Spiritu Sancto coope-
rante prceparasti: da, ut cujus commemoratione laetamur,

fjus pia intercessione ab instantibus maljs, et a cunctis

periculis, et a morte subitanea, atque perpetua Iibere-

mur, et ad gaudia aeterna pervenire mereamur. Per eun-
dem Christum Dominum nostrum. p. Amen,

Hoec Antiphona % 'jft , et oralio dicantur per tolum an-
num , excepto tempore Advenius , in quo dicitur Anúptiona.

Missus est Gabriel Angelus ad Mariam Virginem des-*

ponsatam Joseph.

f. Angelus Domíni nuntiavit Marias.

gc. Et concepit de Spiritu Sancto.

Oralio,

Deus

(c) Não he da Rubrica, por que antigamente nada respondia
o Ministro no fim d' este Evangelho ; he comtudo pratica imniemo-
jrial. /
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T\
I 1 Eus, quide beatae Mariae Virginis útero Verbuni
~m-*J tuum , Angelo nuntiante, carnem suscipere volu-
isti: praesta supplicibus tuis: uí qui vere eam Genitricem
Dei credimus , ejus apud te intercesaionibus adjuvemur.
Per eundem Christum Dominuni nostrum. §.-. Amen.

Et a Nativitate Do mini inclusive, usque ad Purifica-

tionem beatce Marim Fircjinis exclusive , in quo quidem
tempore dicilur Antiphona,

Nescieny mater Virgo viram, peperit sine dolore Salva-

torem saeculorum , ipsum Regem Angelorum sola Virgo
lactabat, ubere de ccelo pleno.

f. Post partuni , Virgo, inviolata perroansisti.

j^. Dei genelrix intercede pro nobis.

Oralia

Eus
,
qui salutis aeternae , beatae Maria? virginita-

te fecunda, humano generi praemia praestitisli:

tribue quaesumus; ut ipsam pro nobis intercedere senti-

amus, per quam meruimus auetorem vitse suscipere Do-
minum nostrum Jesum Christum Filium tuum. Qui te-

cura vivit, et regnat in saecula saeculorum. $•. Amen,

Et tempore Resurectionis dicat , usque ad Ascensionem
exclusive , Antiphonam:

Egina cceli laetare alleluia. Quiaquem meruisti por-

tare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.

Ora pro nobis Deum , alleluia.

it- Gaude , et laetare , Virgo Maria, alleluia. 5.'. Quia
gurrexit Dominus vere, alleluia.

Oralio.

GRatiam tuaru
,
quaesumus Domine, mentibus nostris\

_" infunde, ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filú

tui
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fui incarnationem cognovimus, per passionem ejus, et

crucem ad Resurrectionis gloriam perducamur. Per eun-
dem Christum Dominum nostrum. Amen.

Finita Alissa , Celebram , facta reverentta Altar

i

, et

etiam Pontifici, si adest , revataiur ad Sacrarium , eo or~

dine , et modo, quv venit od Altere, dicendo: Te Deum
laudamus, §-. Reversus in Sacrarium Celrbrans, exutns se

vestfbus Sacerdutalibus , dicat dane Antiphonam:

Tríum puerorum caníemus hymnum, quem cantabant

in camiuo ignis, benedicentes Dominum.
P.almus: Benedicite omnia opera Do mini Domino; fohis

dicatur cum Psalmo Laudate Dominum ia Sanctis ejus.

Et nota
,
quod cum Jit officium solemne , hcec Antiphona

dupliculur in principio , ut solet fieri in ofjicio solcmni»

Dcinde repetalur Anliphona: Trium puerorum. Kyrie
eleison. Gbristé eleison. Kyrie eleison. Pater noster.

jí. Et ne nos inducas in temationem. r,-. Sed libera no®
a maio.

f. Confiteaníur tibi, Domine, omnia opera tua»

p Et Sancti ttii benedicant tibi.

jf Exullabunt Sancti in gloria.

pj. Lae(abunlur in cubiiibu3 suis.

$. Non nobis , Domine, non nobis.

|V. Sed nomini tuo da gloriam.

f. Domine exaudi oratjonem.

ty. Et clamor meus ad te veniat*

f. Dominus vobisecum.

p. Et cum Spiritu tuo.

Oralio

Eus, qui tribus pueris mitigasti fiamrna* ignium 9

concede propitius, ut nos fâmulos tuos non ex~
urat flarama vitiorum .Per Christum Dominum noslruiiio

Ame»
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Alia oratio,

ACtiones nostrás
,
quassumus , Domine , aspirando pre-

veni, et adjuvando prosequefe, útcuncta nostraora-

tio, et operatio a te semper incipiat, éí per te coopta finiatut.

Per Christum Domihum nostrum. Aitíen.

Alia oratio.

Da nobis, quseaumus Domine* vitiorum .nostrornm
flammas extinguere

,
qui beato Laurentio Martyri tup,

tribuisti tormentorifm suorum incendia superare. Per
Christtfm Dominum nostrurn. Amen.

In die Nalivitatis Domini , laco: íte Missa est, usque

ad diern Circumcisionis Domini inclusive , dicatur , $i pla-

cueril:

Verbum Patris hocíie processit es Virgine , Virtutea

Angélica? cum canoro jubilo benedicunt Domino.
5.'. Pacem nobis omnibus nuntiavit Angelus , re-fulsit

Pastoribos veri solis ciaritas, reddunt Deo gratias.

In die Epiphanice Domini, loco: lie Missa est, si <pla-

cucrit, dicatur:.

Stella fulget hodie 4 q-crae éhicit ad Praesepe ' Magos áb

Oriente, qui invento Puero , benedicunt Domino.
&. Adorantes Puerum , ofíerentes tbus., et aurum, myr-
rhamque mortalium, reversi sunt ad palriam , reddunt
Deo gratias*

CÀ«
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'Compendio das principats Ceremonias da Missa remia
conforme o Rito Bracharenst,

Das genuflexões utroque geku, usa o

SACERDOTE BRACHARENSE,

$• â~~\ Uándo fíássa por diante do Sancíissimo Expôs-

v<£ to, vide num. 19.

2. Quando algum Sacerdote esta para consagrar* per-

severa genuflexo athe que o Celebrante deponha o

Caliz sobre o Altar, depois da sua elevação; vide

num» 1G.

3. Quando no caminho observa, que se administra a

Sagrada Comtnunhab; vide num. 17.

4. Quando chega ao Altar, em que ha de celebrar, se

a.hi estiver o Sancíissimo Sacramento Exposto.
5. Quando ao principio cia Missa diz: Ave Maria»
6. .No Symholo dizendo: Et homo factus esh

7. Immediatamente antes, e depois da elevação da Sa-
grada Hóstia, e do Caliz.

8. Depois de dizer: Sanclijicas -

% vivificas ,$- .

9. Anlés
#
de tomar a Sagrada Hóstia para a dividir?

depois de dize*: Et ah omni perturbaiíone securi.

10. Quando diz: Quid retribuam Domino.
XI. Quando, dizendo o Evangelho de S. João, profere

as palavras: Et Verbuyn caro factuni est.*

2. Quando no fim da JVIissa diz a Anlipliôhà do tem-
po , exceptuando o Pâseha!.

2. Quando iílliniameute se apartado Alíár , s'é nelle

estiver o Sauctissimo Exposto.

14» Todas as vezes, que celebrando no Altar, onda
es-
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eslà o Sanctissimo Sacramento Exposto, tem che-

gado ao meio , ou- delle se aparta para fora do mes-
mo Altar.

15. Quando nas Missas da Feria se diz: Flecíamus gè*

nua.

16. Quando na Quaresma depois da Epistola se diz:

Adjuva Nos Deus.

17. Quando na Epistola das Missas da Cruz se diz:

Omne genufieclatur •

Das genuflexões único genu usa:

T. Quando passa por diante do Altar, onde está o

Sanctissimo Sacramento no Tabernáculo , ou aonde
se está celebrando alguma Missa , na qual , tendo
o Sacerdote consagrado , não tenha ainda consumido.

2. Quando chega ao Altar para celebrar, se nelle es-

tá o Tabernáculo do Sanctissimo Sacramento ; e
quando ahi principia a Missa, sendo esta de i?«-

guiem.
3. Quando depois de acabada a Missa , se aparta do

Altar, se nelle estiver© Sanctissimo Sacramento no
Tabernáculo.

4 Todas as vezes, que celebrando no Altar, em que
está o Sanctissimo Sacramento .Exposto, chega ao
meio, ou se aparta delle para algum dos lados.

ê. Quando no Evangelho profere o Sanctissimo Nume
de JESUS.

Da Semigenufiexâo usa.

1. Quando diz: Domine non-sum dignus , ut intres sub
teclam meum ; sed tantum dic verbo , et sanahitur ani~

ma mea; e era quanto repete terceira vez estas

mesmas palavras»

Dai
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f II.

Dos inclinações profundas.

As inclinações, que se fazem na Missa, são profundas,
ou medias, ou mínimas. Profunda se denomina aqneiia,

'que executada com inclinação da cabeça, e dos hombros,
pocm o corpo em tal posição ,

que possa cem as mãos
tocar os joelhos ; .desta usa o Sacerdote Bracharense.
1. Antes de se benzer com a Sagrada Hóstia, ao Com-

mun io : Profunde se hu rnilian s , Sacram enlimi adorei

,

ex Rubric.óf. , e outras que vão apontadas em seus

próprios lugares.

§. III.

Das inclinações medias»

Inclinação mediocre se diz aquelia, que se faz coma
cabeça, e hombros medianamente inclinados juntamente
com o corpo ; desta se deve usar.

1. Ao sahir da Sacristia.

2. Quando chega ao Altar, em que ha de celebrar,- se

nelle não estiver o Sanctissimo Sacramento.
3 V Quando passa por diante do Altar Mòr, não exis-

tindo nelle o Sanctissimo Sacramento.
4. Quando passar por diante de algum Altar, no qual

se venera exposta alguma Reiiquia insigne. ®

5. Quando no fim da Missa se aparta do Altar, não
estando ahi o Sanctissimo Sacramento.

6. A' Imagem
,
que estiver exposta na Sacristia.

7. Em quanto diz: o Confileor , athé que, dito pelo

t' Acolyto Misereatur tui , êf. , o Celebrante responde
Amen: vide dict, num. 38.

8 . Ao Deus tu conversus , athè o Aufer a nobis , exclu-

sivamente.
8. Ao Oramuste^ Domine , todo.

JO Ao
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10. Ao Munda cor meum , e Juhe Domine,
3 1. A's palavras: In Spiritu kumilitatis

s 8ç.

12. Ao Suso'pe , Sanefa Trinitas , c^.

13. A's palavras; Saneias, athé Bemdictus , exclusive.

14. Ao 2e igitur , athé oscular o Altar.

15. A's palavras da Consagração tendo os cotovulog

postos sobre o Altar.

}6c Ao Supplices te rogamus , <^o

17. Ao A(/nus Dei , e Orações seguintes.

18. Ao consumir a Sagrada Forma, tendo os cotovelos

sobre o Altar postos.

19. Ao Placcat iihi , Sancta Trinitas % &.

20. Ao pronunciar o Sanctissimo Nome de JESUS9

quando diz a Epistola.

§. IV.

Das inclinações mínimas, ou simpleces,

A inclinação minima é aquella, que se faz com a Cabe-
ça , desta se usa:

1. Quando chega ao meio do Altar, quando não hou-
ver de se inclinar logo ao depois. E quando se

aparta deile , se hnmediatamente , ou antecedente-
mente se não tiver inclinado.

3. Ao Gloria Palri , el Filio, et Spirilui Saneio.

3. Todas as vezes
,
que tendo dito; Dominus vobiscum

9

depois da Gloria, e do Communio , se volta para o
meio do Altar, faz inclinação para a Cruz, antes
de hir para o Missal.

4. No Hymnoi Gloria in ecccchis , as palavras; Deo,
e também ao ddoranmsle (f ), Graiias agimus tibi,

Jcsu Chrisie , Suscipe deprccalionem noslram, e ou-
tra 'vez ao Jegu Christe.

5. Todas as vezes, que pronunciar o Sanctissimo No-
me de JESUS

, quando não dissera Epistola ,'o»

Evan-

( / ) Veja^sç a nota ao num, 48.
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Evangelho , ou estiver jà inclinado.

6. No Symbolo às palavras: Jesum Chrisíum. vide

dict. num. 57.

7. A's palavras : simul adcrotur. vide dict. num* hl

8. No Prefacio à3 palavras : Deo nostro.

9. Ao Hamiliate capita vestra Deo.

jo. Todas as vezes que disser: Oremus.

11. Ao Sanctissimo Nome de MARIA»
i2. Ao nome do Santo, de que $e celebra, ou faz com-

ruem oração.

12. Ao Nome do Papa reynante, ou Frelado Diocesa-

no > estando ellc presente, (g)5 v -

Os Olhos.

Algumas vezes se devem elevar, outras abaixar , e em
algumas occasioes se devem firmar no Sacramento*

Elevão-se á Cruz.

1 . No meio do Altar antes do Munda cor meum»
2. A T Oblação da Hóstia, e Caliz , em quanto se dizem

as suas Orações, vide dict* num 61.

3. Immediatamente antes da Oração; Suscipe Sancta
Trinilas.

4. Ao Te igitur,

5. Antes da consagração da Hóstia ás palavras : Ele*

vatis oculis in Calum } $,

Ahai*

( £ ) Note-se, que todas estas inclinações simpleces na opini-

ão de muitos, e mesmo attenío o rigor das palavras da Rubrica
Caput Deo inclinei sé devem fazer só com a cabeça , mas como
ficão algum tanto desairosas, sendo feitas só com a cabeça, sempre
devem levar atgurn movimento dos hombros , é este o meu parecer,
tegundo os AA. dâ melhor nota,
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Abaixão-se»

1. Quando o Sacerdote vai da Sacristia para o Altar,
e deste volta para a Sacristia.

2. Todas as vezes, que se volta para o Povo.
3. Ao primeiro Memento, (/i)

Firmão-se «o Sacramento.

1. A' elevação da Sagrada Hóstia, edo Caliz.
.

(t)
2. Ao segundo Memento.
3. A's palavras: JSobis quoque peccatoribus. (./)

4. Ao Agnus Dei. : • .., cíi

5.. Todas as vezes
, que toca o Santíssimo Sacramento.

,> VI.

jDo íom , ou voz , em que se ha de dizer a Missa privada.

Na Missa se dizem umas cousas em voz clara, e intejli-

givel, e outras secretamente. Aquellas que se dizem em
oz clara, se proferem de sorte, que ouçao os circuns-

tantes, ainda que não estejão muitos juntos ao Altar;

mas convém , estando mais Sacerdotes celebrando, nie-

dir a voz de sorte, que um não perturbe ao outro.

Desta voz. usa o Sacerdote.

1. Desde o verso: Sancti Spiritus adrit twbis gratia , a-

thé á Oração: Aufer a nobis , exclusive. •'

2. Ao Intróito ,.. com o seu verso-, Gloria Patri
\ fy.

3. Aos

( h ) Devem antes fechar-se em, quanto se ora^ assim o inaii-

da a Rubrica nestas palavras Oculis clausis e e pratica.

( i ) Ainda que a Rubrica nada diga, è costume firmarem-$e

os olhos na Sagrada Hóstia, e elevarem-se, e abaixarem-se com
ella.

( / ) Não o manda a Rubrica neste lugar, nem ao Agus Dei,
Hias he pratica ínuitò íouvaeT. ,

s ...*.»
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3. Aos Kyrios.

4. A toda a Gloria in excehis Deo.

5. Ao Dominus viMscum.

6. Ao Oremus.
7. Ao Flectamus gentia , e levai'e,

8. A's Orações.

y. A's Pmphecias , com seus tílCrTtete

10. A' Epistola, com seu titulo.

11. Ao Hespotisorw , e Gradual com seu \

12. Ao Allduia , com seu verso, ao Tracu.
,

verso, d Prosa, ou Sequentia,

13. Ao Dominus vobiscum , Sequtnúa Sancti Evangèlii r
8ç. , e todo o Evangelho.

14. Ao Credo, todo.

15. Ao Dominus vobiscum.

16., Ao Oremus. >

17. Ao Offertorio.

18. Ao Ovale Fratrrs , todo, e sua resposta.

19. Ao P^/' omnia scecula soeculorum % e todo o Prefacio

afeè Sanctus inclusivamente, e lodo o resto da sua
Oração , e a Eénediçtus , até Te i^ijftúr exclusivamen*
te.

20. Ao Nobis quoque peccatoribus.

21. Ao Per omnia sotcula saculorum. Prceceptis saltita*

ribus tnonili, $-., e ao Po/er noster , todo.

22» Ao Per omnia scecula saculorum , e P«# Domini,K
23. Ao Àgnus Dei, &. , todo , e todas as três vezes.

24. Ao Paxtibi, fratrer, et Éccltsia Sanctce Dei.

25. Ao Domine non sum dignus , todo, e todas as tre*

vezes.

26. Ao Comrkunio,
27. Ao Dominus vobiscum

',
Oremus, e Oraçòes Posl*

Communio.
28. Ao Dominus vobiscum , 7/e il/wsa esf , cm Beneâica»

mus Domino , « Requiescant in pace*
29 Ao
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29. Ao Tn unitate Sancti Spiritus benedicai vos , &.

30. Âo Evangelho dé S. João , ou ou t to, qtíe se disseí.

Si» A' Salve Regina, Verso, é Oração.

§. VII:

Da voz submissa*

Todas as mais cousas, que restao, e que se devem âU
2er para o complemento do Sacrifício da Missa i se de-
vem dizer em voz submissa, ou secretamente ; isto é, dé
sorte, que o Celebrante se ouça a si mesmo; advertindo,
que não deve formar as palavras entre os beiços, e os

dentes de modo, que não possa ouvir a si próprio, e se

assim o fizer, não sendo por impedimento, na opinião

de alguns DD. peccarà gravemente , sendo parte notá-

vel das palavras, que omitta na Missa
t portaudo-se do

modo referido.

CAPÍTULO TERCEIRO.

Da Missa resáda na presença de Prelado Sagrado
t etH

lugar da sua jnrisdicçâo*

1* T> Or Prelado Sagrado, ( a quem o Sacerdote dév&
X especializar, cora algumas Ceremonias

,
quando

na sua presença celebra Missa resada ) sfe entende o
Cardial em toda, e qualquer parle 5 o Núncio, e Lega*
do Apostólico, nos lugares de sua Legação"; o Pairiar-

cha , e Arcebispo em todos os Bispados da sua Metro*
poli ; e os Bispos nos lugares de sua jurisdicÇão.

2. O Sacerdote, que houver de celebrar na presença

de algum áoà referidos Prelados, estando paramentado >

e recebendo aviso, de que o Prelado está para entrar

na Igreja, ou Capelia, se eaicamiuht; para o Altar, ahi

coi-
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çolíocado o Caliz no lugar ordinário, e aberto o Missal

no lugar <h 'Epistola, espere nesse mesmo lugar a pre-

sença do Prelado, chegado o quajL o Saceidote voit.an-

do-se para elle , o saúde corn. inclinação profunda ; e vin.-.

do ao w.eio âo Altar, saúde, a Cruz , e .desça ao plano

peto lado do Evangelho, ahi virado para o- Prelado es*

perç
,
que lhe dê signa!, para principiar a 'Mis*>a.; o qual

será iançar-lhe a benção. Dada esta , o sande com incli-,

nação, e depois no mesmo lugar algum tanto para o la-,

do do Evangelho ( e não no meio para não dar as cos-

tas ao Prelado"), volíe-se para o Altar, e feita a devida

reverencia
,
principie a Missa. Porem , se o Prelado não

estiver diante do n>eiq do Altar, ou ao lado da Episto-

la; mas piiri para a parte do Evangelho, o Sacerdote

deve principiar a Missa no lado da Epistola.

a. Quaiidç algum dos referidos Prelados estiver ja

na Qapella ., ou Igreja, o Sacerdote faça que o Caliz, eo
Missal esírjão ja preparados no Altar, e sànindojda Sa-

cristia coberto com o barrete, quando passe por diante

do Prelado se descubra, e lhe faça inclinação; e logo

cobruido-se, vá para o Altar, ahi dando o barrete ao

A.colyto , saúde o Altar ; e logo ao Prelado , e estando

o Caliz, e o Missal já preparados no Altar principie a

Missa. Porem, levando o Celebrante o Caliz nas mãos,
ganindo da Sacristia para o Altar , mão se descubra, quan-
do passar por diante do Prelado; mas assim mesmo co-

berto o saúde com inclinação, e chegando ao Altar, en-
tregue o barrete ao Acoljío, e sem voltar as costas as
Prelado, saúde o Altar, prepare o Caliz, e o Missal

,

desça ao plano, e observe as Ceremonias acima ditas.

4* Na Confissão não dirá": vobis , Fralres , e vos

,

Fralrcs ; mas virado para o Prelado: Tihi 3
Pater, e Te y

Pater- fazendo-lhe ao mesmo tempo reverencia de uma,
e outra vez. Tanto que disser; Qremus 3 novaaiente sau>

de
13. ••
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de ao Prelado com inclinação , e hindo ao meio do
mesmo plano, principie a Oração: Aufer a nobis , e so-

bindo ao Altar, prosiga , e continue a Missa na forma
costumada.

5. No fim do Evangelho não beije o Celebrante o
livro, nem diga: Per Evangélica dieta , cjr. ; porque hu-
ma , e outra cousa ha de fazer o Prelado, levando-lhe

para esse fim o seu Capelkío o Missal aberto ;eseo Ca-
peliao não estiver presente , o mesmo Acolyto o leve

aberto para o Prelado o oscular, o que feito , fechado o
Missal , faça genuflexão ao Prelado , e leve o Missal pa-
ra o Altar , e o ponha aberto na mesma estante donde o
tirou. O Celebrante estará em tanto no meio do Altar
virado para a Cruz , e sò depois de posto o Missal na
estante , deve continuar a Missa.

6. Ainda que o Celebrante tenha três tempos para
fazer o Caliz , com tudo, nesta Missa, é mais conveni-
ente, que omittindo o primeiro

;
para melhor praticar as

Ceremonias referidas, faça o Caliz depois da Epistola,

antes do Munda cor meum , ou agora depois do OrTerto-

rio ; advertindo, que a elle mçsmo pertence a benção
da agoa para lançar no Caliz, sem fazer inclinação al-

guma ao Prelado , nem delle esperar a benção para a
mesma ag-oa.

7. Depois do Agnus Dei , em quanto o Celebrante
diz a Oração: Domine Jesu Christe

,
qúi es vera pax , Sf.'9

tome o Ministro ( na falta do Capellão do Prelado ) o
Instrumento da paz , e posto de joelhos à mão direita do
Celebrante, lhe offereça o mesmo Instrumento, e tendo
o Celebrante concluida a sobredita Oração , beije o Al-
tar, e logo o mesmo Instrumento, que o Ministro lhe

oíTerecer, dizendo Pax tecum. O Ministro responda;
Et cum Spiritu tuo, e levantando-se, faça genuflexão pa-

ra o Altar, e limpe ao vêo o Instrumento da paz na
parte , em que o Celebrante o osculou , e o leve ao Pre-

lado
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Jado ,
para o oscular, dizcmdo Vax tecum Sç.; advertin-

do, que lhe não deve fazer genuflexão, senão depois que
tiver osculado o Instrumento.

8. No fim da Missa, tendo dito ; lie Missa est
,

vire-se para o Prelado, e fazendo-lhe inclinação , como
pedindo-lhe licença para dar a benção , logo a lance pa-

ra aquelía parte, em que elle não está, dizendo; In um-
tate Sanefa Spirilus benedicat vos

, ^. ; e se o Prelado es-

tiver no meio, o Celebrante a dê para a parte do Evan-

gelho.

9. No fim da Antiphona do tempo, ahi no mesmo
lugar, em que a disse, virando-se para o Prelado, o

saúde com inclinação, e hindo ao meio do Altar, lhe

faça reverencia do modo ordinário ; e se o Prelado for jà

sanindo , espere que 6e ausente; porem, esperando este,

que o Celebrante se recolha á Sacristia, quando passar

por diante delle faça-lhe inclinação com a cabeça co-

berta, se levar o Caliz , e descoberta, não o levando,
como se disse ao principio.

10. Note-se
,
que estando presentes muitos Prela-

dos, sò o mais digno ha de beijar o livro, e sendo igu-

aes na dignidade, nem hum, nem o mesmo Celebrante
o beije; a Paz se deve dar a todos, principiando pelo

mais digno ( ou pelo que estiver no primeiro lugar, sen-
do todos iguaes ), e depois aos outros suecessivamente.
Na Missa de Requiem não se leva o Missal ao Prelado

,

para que o beije, nem o Instrumento da Paz.
11. Celebrando-se na presença de Prelado, que

está fora da sua jurisdicção , se devem observar as mes-
mas Ceremonias referidas neste Capitulo , excepto que
lhe não deve fazer inclinação antes de principiar a Ave
Maria

,
§*. , ao principio da Missa, nem deve esperar

signal para principiar, como também não pede vénia pa-
ra lançar a benção, portando-se em estas três occasiões,
como nas Missas ordinárias. Isto mesmo, que se faz

aos
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aos Prelados estranhos, se pratica coo* os Príncipes se-
culares, excepto, que o Celebrante não lia de dizer na
Confissão para o Príncipe , como diz para- o Prelado: Ti-
fo , Pater, e Te

\
Pater -, também se exceptua

\
que aos

Príncipes se dará a beijar oulro Missal
]
que não seja o

do Celebrante, o quai beije o seu, e diga: Per Evtniye-
lica dieta-, <$r. ; ú Rainha porem não se íhe oíferece

,
pa-

ra que o beije , e do mesmo modo a nenhuma outra
pessoa, ainda que muiío iliustre. S. R. C. 20 Aug\
1680, Gav. Bauid. éf. Cummun.

CAPITULO QUARTO.

Do que se deve observar nas três Missas do Natal, e da
Címnnemoração dos Fieis Defunctos.

1. -j%t- A primeira, e ee«-u-ncla Missa, tendo o Ce-
Í.N jebrante recebido o precioso Sangue

, pppri-

nrinao com os íabiòs^ o Cr.liz naqueiSa parte, por onde
lecebeo o mesmo Sangue Sacratíssimo

,
ponha oCalíz.

sem o. purificar ( m), no seu lugar sobre o Corporal
,

e.cobnndo-o só com a Palia, saúde a Cruz com in-

clinação, e não adore as Sagradas Relíquias, que
f.cão no Caliz (jppois de receber o precioso Sangue
( n ) , depois và ao lugar costumado para o lado

da Epistola, onde em um vase puro, e decente, que
ahí deve estar. para esta Ceremonia, purifique os dedos
com vinho , e, agoa , dizendo ao mesmo, (empo as Ora-

..ç/jcs do cpâtume, purificados estes., và ao meio do Altar

com as mãos juntas; e feita a inclinação :i Cruz, ponha
a Patena com a Hóstia sobre o Caliz sem o Purificador

,

e dobrando a parte anterior do Corporal , cubra com o

yéo o mesmo Caii2j feito isto, saúde a Cruz, e va dizer

"I
o

( 7?i) Si ít. (ViC Sebtcmb.' VfbV
{ n ) S.í R. C. %Q Julii 1636. £, Aug\ 1653.
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o Poslconimimio* Concluída a ultima Oração , não feche

o Missal,

2* Concluído o ultimo Evangelho \ va ao meio

{ nas da Natividade de N. Senhor JESUS Christo, con-

cluída a Auliphona, e Oração rio tempo ), saúde a

Cruz, e na segunda, e terceira Missa nSo purifique o

Caliz antes, ou' depois de lhe deitar o vinho , nem o

ponha fora do Corporal, mas lendo-o sobre o mesmo,
lhe lance o vinho, e áppàreçencfo depois algumas gotas

dispersas pela copa, inclinando levemente o Caliz para

um, e outro iado , as una ao todo. Adviria, que na
ultima Missa, depois de ter purificado os dedos no Ca-
liz, deve temçar no mesmo o vinho, e agoa , de que se

sérvio parados purificar nas duas Missas antecedentes,
purificando ao depois o mesmo vaso com o Purificador.

3. Ainda queh^ "bem patente a todos, que a Con-
cessão de celebrar ires Missas no dia da Commemora-
içaq dos Fieis Defunctos foi concedida pelo Summo Pontífi-

ce Bento XIV, com.Uuio Jembrou-meexpòr neste lugar as

condições, que elie propõem, para que sejão a todos

mais notórias. Primeira* que a segunda, e terceira

Missa, que em virtude desta Concessão celebrarem os
Sacerdotes do Domínio dw Portugal, se hão de applicar,

não por algum Defuncío em particular ; mas em geral por
todas as almas

,
que existirem no Purgatório. Segunda:

que por modo algum , ou pretexto possão os Sacerdotes
acceitar esmola nelas sobreditas segunda, e terceira Mis-

sa advertindo, que naã mesmas letras suspende, Jpso fa-
cto , a todo aqueile, que a acceitar, da qual suspensão

sò poderá ser absolto pelo Papa, ou pelo Ordinário, co-

mo Delegado da Sè Apostólica: com condiçfio porem,
que deve entregar primeiro ao Ordinário a esmola, que
recebeo. Terceira: que a esmola, que levar pela pri-

meira Mi^sa, seja somente naquella quantidade; que a

Constituição Diocesana, ou costume jigitimamente ih-

tro-
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trodusido prescrever; e não mais, ainda que lhe seja

offerecido voluntariamente. Constituição de 26 de Agos-

to de 1748. (o)

CAPITULO QUINTO.

Das Missas de7iominadas de Requiem.

1. jkrr A segunda parte deste Methodo se ha de
lS tractar das Missas de Requiem solem n es

;

pelo que neste presente Capitulo, a respeito destas,

deixamos em silencio as mais Ceremonias, que ahi se

propõem-. As Missas de Requiem privadas ( ainda mes-
mo estando o Corpo presente, ou em AUar privilegia-

do ), são prohibidas, e não se podem dizer I. Nos Do-
mingos. II. Nos Dúplices, ainda transferidos. III. Na
Vigília da Natividade de N. Senhor. IV. Na Vigiliada
Epiphania. V. Na do Pentecostes. VI. Quarta feira de
Cinza. VII. Toda a Semana da Payxão. VIII. Toda a
Semana Sancta. IX. Nas infra octavas do Nascimento de
Nosso Senhor JESUS Christo , da Epiphania, Paschoa

,

Pentecostes, de Corpo de Deos, e da Assumpção de
N. Senhora, (p )

2 Nos

( o ) Note-s2
,
que a mesma Constituição dá faculdade para se

poderem dizer estas Missas dos Fieis Defunctos atè ás duas horas

da tarde. Também, o Sanctissimo Padre Clemente XIII. por De-
creto Ae 10 de Maio de 1761 , concedeo á primeira das referidas

Missas , o mesmo Privilegio , de que gozão as Missas ditas em Al-

tar privilegiado, quanto á Indulgência.

( p ) No tempo da Impressão do Nosso ultimo Missal Bracha-
rense em 1558, e ainda mais de cem annos depois não havião seme-
lhantes excepções ; pois que nesses tempos os Sacerdotes Bracha-
renses podião dizer Missas Votivas , e de Requiem

, quando quizes-

sem , e sem limitação alguma: hoje porem devemos exceptuar os

dias acima designados, depois que á cem annos os Senhores Arce-
bj<-
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2. Nos dias, em que são permittidas Missas de
Requiem, estando o Sanctissimo Sacramento Exposto por

causa publica, ou por occasião das Quarenta Horas, se-

não derem dizer as sobreditas Missas naquelfas Igrejas

da exposição , isto mesmo foi ensinuado pela Sagrada

Congregação dos Ritos (q) repetidas vezes, ma* não,

que absolutamente fiquem prohibidas; pelos taes De-
cretos da sobredita ensinuação ; porem, regularmente

falando, não se devem dizer. Mas nas mais Exposiçõ-
es, que não forem por causa publica se podem dizer não
sendo no Altar da Exposição ( r )

3. No dia da Commemoraçnío dos Fi^i* Defunctos
se podem, e devem dizer Missas de Requkm , ainda que
o Sauetissimo Sacramento esteja Exposto por qualquer
motivo f s)\ ou ainda que em alguma Ig reja occorra

Festa Duplex (O* Deve notar-se, que. quatuio nos

dias sobreditos não são permi (tidas as Missa-.' de Re-
guiem , a Indulgência concedida ao Altar privilegiado se

pode lucrar dizendo a Missa do tempo (u). Parem , :sen-

do estas perrniítidas, necessariamente o Celebrante d» ve
dizer a Missa de Requiem, para haver de lucrar a Indul-

gen-

bispos D. João de Souza, e D. Rodrigo de Moura Telles com o
teu Clero aceitarão os Decretos respectivos da Congregação dos
Ritos, e os mandarão observar, como ainda hoje se observão.

( q ) S. R. C. % Decemb. 1684.

( r ) S. R. C. 7. Maii 1746 = Pelas Rubricas dos Nossos
Mssaes nada temos decretado sobre as doutrinas de todo este num.,
nem os Srs. Arcebispos , e seu Clero tem publicado Instrucção al-
guma ; com tudo o uso insensivelmente tem acceitado , e posto na
pratica estes Decretos da Congregação dos Ritos, com a acceitaçâo
tacita dos Prelados, e Clero da Diocese.

( s ) Bento XIV. 26 de Janeiro de 1749. Dirigida ao Clero dp
Hospital Real da Cidade de Lisboa.

( t ) S. R. C. 19. «Junii 1700. E 5 Maii. 1736,
(u) S. R. C. 15 Sept. 1714.
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gencia , aliás a não lucra (c), aqual sempre seapplica por
liuma só alma, se outra cou?a não exprimir o privilegio»

. . 4. O Sacerdote, que tem rezado de Festa Du^ííex,

hindo celebrar a Igreja, onde se reza Semiduplex
,
po-

de conformar-se com a mesma Igreja, e dizer se quizer,

Missa de Mequiem, o que deverá praticar ainda mesmo
por preceito se quizer, ou fòr obrigado a applicar a in-

dulgência de Altar privilegiado; porque de outra forma
não a lucra. (Z>) Da mesma sorte, ainda que tenha re-

zado de Festa, que permitta Missas de Bequiem, hindo
a Igreja, em que se reza Officio , que as não permitta,

as não poderá dizer; porque assim o ha determinado a

S. C. dos Ritos pelos seus Decretos de 9 de Junho de
16G8, e 1 1 de Fevereiro de 1702, os quaes se achão
acceitos, e praticados entre nós.

5. No dia do óbito , ou enterro, se diz hum-a s&

Oração, a qual se acha própria no Missal-, no dia do
Anniversario , terceiro , septimo, e trigésimo, e nas Mis-

sas

( a ) S. R. C. 1. Junii 1601. e 22 Januar. 1667.--Toda esta

Doutrina, e Decretos precedentes se achão actualmente acceitos

,

e praticados nesta Diocese de Braga.

( b ) He esta a Doutrina d • Agerer ; Merati; e principalmen-

te de Talú, n.° 752, e Cavalieri Tomo 3., Capit. 12 Decreto 2.,

n,° 4.°
5 e ainda em outras mais partes, fundados todos nos Decre-

tos das Sagradas Congregações dos Ritos , e noutras razões soiidis-

simas ,
que nos mesmos se pôde ver. Nem obsta á sua Doutrina o

Decreto. da S. C. dos R. de 7 de Maio de 17Í7 , An Saccrdol

porque este Decreto nem foi recebido, antes rejeitado na Nossa
Diocese pelo Sílr. Arcebispo D. Gaspar nas suas saLias , e memo-
ráveis Decisões sobre o Rito Bracharense ; mas também, se acha
revogado pela mesma S. C. dos R. pelo outro seu Decreto de 29»

de Janeiro de 17-52; que confirma outro mais antigo de 11 de Jun-

ho de 1701. , e hão o de 23 de Agosto de 1704; e por consequên-

cia- se deve seguir a Doutrina supra,
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sas quotidianas se podem dar mais duas Orações a ar-

bítrio do Celebrante, com tanto, que a ultima seja jFYcte-

Ihtm Deus; e he hoje a pratica constante cia Igreja t\e

Braga . muito conforme aos Decretos da S. C. dos Ri-

tos de 2 de Septembro de 1 741. Comtudo o accrescen-

tamento destas duas Orações não sao de hum rigoroso

preceito; porque a Rubrica Bracharense, usa do verbo

possuiu
?

convenit (c): sendo de advertir, que se o Ce-
lebrante quizer dizer maior numero de Orações, o po-

derá fazer até o numero de 7 , com a condição, que
nunca serão Orações, senão pro Defunctis em numero
impar; v." g. I , 3 , 5 , ou 7 , e nao mais.

6. A Epistola do dia óbito, ou enterro sempre òV
Fralres riolúnms vos igrtorare , e o Evangelho: Dixit

Marlha ad Jcsum , ou o outro Omnc
,
çmoêí õíaí m/A?' P#-

íer. No dia dos Fieis Defunctos diga-se a Epistoía: Fra-
três. ecce misterium , da feria sexta , e o Evangelho: Amen t

Axnen , efoco rofos: tyuía ítemí hora , da feria quinta ; nos
mais dias da semana se dirá aquella Epistoía, e Evan-
gelho

,
que o mesmo Missal prescreve para cada um dos

mesmos dias da semana. ( d )

—— i . i
i ii - i i i .» »

( c YEx-aóuia Rubrica .Bracharcnse: In-terUo-cmlcm , sepUitia,

iregcsimo', et sJnnwersario cite , ao in aliia Missis pro- Defunctis »

•prima Oratione sub sua Conclusion-c terminata, possuwt-álice /lute

Crationes acldi pro Uefwiotí», qucc sub una , cl ultima Conclusio-

ne termincntur: et coiwènit ,
quocl ipsa ultima Oràtio sit gencralis

pro onvnibus FidcUbzis l)rj'unciÍ3, vidclitet: Fiddimn Deus.

( d ) Adverte a Rubrica Biacharense i;as Missas dos Defurv
ctos algumas Epistolas-, e Evangelhos, segundo a adversidade - dos

ciias: portanto será justo, e devido, que os Sacerdotes»", que dizeui

jYTssa pilo Missal Komano , se instmào na seguinte tab&lla, na
qual se lhe dá o melhodo de se conformarem com a mesma Rubii-
ca , e Mtssal Brachare se,, dizendq as mesmas Epistolas, e Evan-
gelhos

,
que tilo teia prescripto para os dias da Semana.

L Na
1 M,i4
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Do que se deve omittir nas Missas chamadas de
Requíem

V Não se diz: Ave Maria no principio da Mipisa.

2. Não se diz o Psalmo: Judicame Deus, fy.; o que
supposto não conste das Rubricas, conitudo se ob-
serva por costume, e Decretos dos Ordinários, appro-
vados.

3. Quando principia a ler o Intróito, em lugar de fa-

zer o signal da Cruz sobre si, põem sobre o. Mis-
sal a mão esquerda , e com a direita forma hunia
Gruz no ar, sobre o Missal , dizendo: Requiem al-

ternam, Sf r (e), depois de formada a Cruz, ajun-

ta as mãos, e continua o Intróito, no fim não tem; G/o-
ria Fatri , &. ; mas se repete o ínfcroifo.

4. Ditos os Kyrios
, não se diz: Gloria in exceleis

5. Nau se diz Oração alguma de Sancto , nem de vi-

vos.

6. Omitte-se o Ju.Òí: Dmiine hene.dice.re , ou Benedicite
;

r?\o se dá a benção à agoa , mas sempre se diz a

Orarçaó da benção da agpa
,

quando o Celebrante
costume dizer: Deus, qm humanos substantive, &.

;

ali-

1. Na segunda feira dirão a Epistola, e Evangelho do Anniver-
versáíio

,
que tem o mesmo Missal Romano.

2. Na Terça, a Epistola do raa obitus, e o Evangelko da Mis-
sa quotidiana,

o. Na Quarta feira , a Epistola da Missa quotidiana, e o Evan-
geí;:^ do dia obitus,

4. Na Quinta feira, a Epistola quotidiana, e o Evangelho da
pr me a M ssa dos Fieis Deíunctos.

ã. Na Fer a sexta , a Epistola da primeira Missa dos Fieis De-
fu ictòs, e o Evangelho da quotidiana.

G. No Sabbado finalmente, a Epistola, e Evangelho da quoti-

diana.

( e ) A Rubrica Bracharense não manda fazer semelhante
diz sono o Missal: porem è pratica geralmente observada por todo

o. Clero.
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alias dirá serpente: Ex latere Domini nostri , &.

7. Antes do Evangelho se omitte c Jubc Dcmine bc~

nedicere , e Dominus sU , &.

0. Não se faz Cruz sobre o texto do Evangelho, nem
se signa o Celebrante , omitte-ae o osculo do mes-

mo texto, e as palavras: Per Evanaelka dieta, §\ ,

e conseguintemente no Evangelho de S. João , se de-

ve oinitíir a signaçao do texto, e do Celebrante (/).

9. Não se diz: Credo.

10. No fim do Psalmo: Lavabo não se diz: Gloria Z\a-

tri , êf.\ nem em seu lugar Reijuiem alternam.

Jl. O Prefacio sempre he o commum.
12. Em quanto diz: Agnus Dei, tem sempre as mãos

juntas ante o peito, sem que as ponha sobre o Al-

tar; não bate no peito. E em lugar de Miserere

noliis , diz: Dona eis Requiem ,' accreseenlando à terceira

vez no fim esta palavra Sempilernam
13. Omitte-se a Oração: Domine Jesu Chrisie, qui es

vera pax , <$r. , ou a outra: Domine Jesu Christe
,

çwi

dixisii Apostuliê. tuis , .<£\ , e por consequência não se

dà a paz.

14. No fim da Missa não se da' a benção para o povo,
e virando-se para o Altar em lugar de l(e Missa est,

ou Benedicamus Domino, se diz: Requiescnnt in pa-
re, sempre no plural, ainda que a Missa seja por

hum sò Defuncto ( rj
) , e depois diz a Oração: Placeat

tibi , c^.

CA-

(/) A Rubrica Bracharense manda persinar tanto o Livro,

ou Tabeliã, e ao Celebrante, dizendo o ultimo Evangelho: In
principio, ainda nas Mjssas de Defunctos

;
porem é um erro

,
que

ali lhe introduzirão do Romano, os seus Compendiadores, que forâo

os mesmos
, que acerescentarão na Missa Bracharense semelhante

Evangelho, por que antecedentemente nâo tinhamos algum.

( g ) A Rubrica Bracharense nao faz semelhante advertência;

comtudo è a pratica constante do seu Clero, e Decretos da Congre=
gação dos Ritos.
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CAPITULO SEXTO.
'

Melhodo para administrar a Sagrada Communhão , assim
intra , como extra Missam.

1. a Ssim como o Missal Bracharense prescreve
j\. um Rito particular para a Celebração do

Sac*rosancto Sacrifício da Missa, da mesma sorte o pres-

creve para a administração da Sagrada Communhão
s

mandando ( alem de algumas cousas mais ) que o Sacer-

dote, depois de ter administrado a Sagrada, Communha©,
de a benção com três Cruzes sobre o povo , ou alguma
pessoa, que tiver commungado.

2. Porem advirtão os RR. Sacerdotes, que este

Rito, não somente se acha em desuso; mas até mesmo
prohibido pelos Senhores Arcebispos, pois claramente

se mostra, que aquella benção, que elle prescreve, he
só própria dos mesmos Ordinários; alem do que o Rito,

que hoje se pratica commummente em toda a Igreja

Bracharense, lie o mesmo, que os Romanos praticao a

respeito da administração da Sagrada Communhão; por
tanto nenhum Sacerdote deve jamais praticar aquelle

Rito, que o costume , e approvação dos Prelados, c

Clero tem posto em desuso , e repprovado: advertifido

,

que se o fizer, alem do escândalo que dá, se fará hum
imprudente, e attrevido transgressor de huma Ley

,
qu<e

a approvação dos Prelados, do Cabido, e Clero, tem
estabelecido , sobre a administração da Sagrada Commu-
nhão , a qual approvação , e forma de Rito

, que hoje

se pratica em toda a igreja Bracharense, he do modo
seguinte assim intra, como extra Missam,

3. Recebido a precioso Sangue, terá o Celebrante

cuidado de opprimir o lábio do Caliz com os beiços,

para que não tique alguma Relíquia do mesmo, e pondo
p Caliz sobre o Corporal, o cubra com a Palia somente,

faça
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faça genuflexão com ambos os joelhos, p levantândo-se

,

ponha as Formas Consagradas no Cibório, ou em outro

vaso, senão estava© nelie já desde o principio, e sendo
poucas, sobre a Patena, o que feito, faça genuflexão

com ambos os joelhos, nesse tempo o Acoíyto estenda

a toalha, e não o véo do Caliz, ou Manustergio diante

dos que hão de Comraungar; e neste mesmo tempo

( e não antes de ter o Sacerdote tomado o precioso San^
gue jh diga em voz intelligivelo Confiteor , depois do qual

o Celebrante faça genuflexão com ambos os joelhos , e

voltando-se para o povo, não inteiramente; mas algum
tanto retirado para o lado do Evangelho, de sorte que
fique a face voltada mais sobre o povo, que para o lado

da Epistola, de modo que não volte as costas ao San-
ctissimo Sacramento, tendo as mãos juntas, e sem sepa-

rar os dedos pollegares dos Índices diga em voz intelli-

givel: Misereatur vestri Omnipolens Deus ; et dimissis pec-

ualis vestris
,
perducat vos ad vitam celernam- Estas pala-

vras diga sempre no plural , ainda que seja uma sò pes-

soa para commungar: depois das quaes , tendo respon-

dido o Acolvto: Amen , diga lambem no plural: Indul-
gentiam , absolutionem , >-J< el reniissionem peccatorum ves-

trorum tribuat vohis Omnipolens , et miscricors Domtuns

;

fazendo ao mesmo tempo © Signal- da Cruz sobre os que
hão de Commungar; e tendo o Acolvto respondido:

Amen, volte-se para o meio do Altar, e laça genufiexão
com ambos os joelhos.

4. Feita a devida genuflexão ao Sanctissimo Sacra-
mento, tome com a mão esquerda entre o dedo médio,
e index a Patena, ou Cibório onde est.à o Sanctissimo
'Sacramento, e tornando com o dedo polegar, e índex
da mão direita, huma das Sagradas Formas, tendo o
mesmo Cibório, ou Patena ante o peito, a eleve algum
tanto sobre esta, ou sobre aquelle sem delle separar a

mão, e voltando-se inteiramente para o povo no meio
do
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do. Altar, ainda que o Sacramento esteja Exposto, ou
os que hão de commungar estejão para o lado da Epis-
tola, ou Evangelho , tendo os olhos fixos no Sanctissi-

mo .Sacramento, que tem nas mãos, diga etn voz íntel-

ligivel: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollil peccaía mundi.
Domine , non surti dignus , ut inlres sub tec.tmn meum .

sed tanlum dic verbo, et sanabitur anima mea: as quaes
palavras com a mesma voz repita segunda , e terceira vez
no mesmo lugar, e postura, principiando sempre das

palavras Domine non sum dignus; no masculino, ainda
que não haja de dar a Sagrada Communhão seíião a

Religiosas , ou a outras pessoas do mesmo sexo..

5. Feito isto , se avisinheaos que hão de commun-
gar, sem dizer cousa alguma, e principiando pelo lado

da Epistola, faça diante de. cada hum delles o Signal

da Cruz, com a Sagrada Forma, traçando a primeira li-

nha do alto abaixo , e formando a transversa de tal sor-

te
,
que não exceda os limites do Cibório, ou Patena, e

dizendo ao meénio tempo: Corpus Domini twstn Jesu

Chnsíi %< custodiai animam tuam in vitan\ celernam.

Amen, Advertindo em dizer estas mesmas palavras com
pausa, e vagar para que tenha tempo de formar a Cruz
com reverencia , e decência: tendo dito estas palavras, e

não antes, dê o Sanctissimo Sacramento, tendo neste

mesmo tempo os três dedos da mão direita fechados, pa-

ra que não toquem no rosto dos que commungão.
6. Deve, sobre tudo, ter muito cuidado de não

ter diante da boca, dos que hão de commungar o Cibó-
rio, ou Patena, para que com a respiração não facão ca-

hir alguma das Sagradas Formas, e de subinetter sempre a

a Patena, ou Cibório à mão direita, a qual não retire,

senão quando a Sagrada Forma estiver inteiramente

na bocado que commungar.
7* Acabada a Sagrada Communhão, suba ao Al-

tar, sem dizer cousa alguma, tendo o dedo polegar, e

in-
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index sobre a Patena, ou Cibório, em que estsvão as

Sagradas Formas; e se sobejar alguma Forma, não ha-
vendo Sacrário, em que se ponha, receba-a elle mes-
mo, sem fazer genuflexão, e não dê a benção, porque
su-opre» com a mesma, que se costuma dar no fim da
IVIíssa. Se a Consagrarão das Partículas fosse sobre o

Corporal, ajunte com a Patena os fragmentos que po~

derião ficar sobre este, ea purifique sobre a copa do
Caliz. Tendo-we servido de algum vaso para dar a Sa-

grada Comrnunhão , da mesma sorte o purifique dentro
ílo Caliz, e depois com vinho, que o Aeolyto lhe lan-

çará, e deposto este dentro do Caliz, depois de ter in-

nundado sufHcientemeratê os lados d© mesmo vaso, o

ponha sobre o Altar, e logo consumindo esta ablução,

ou purificação -, tome o Cálix do modo, que se costuma
niiê mais Missas, e purifique os dedos; depois, tendo
purificado o Caliz com o punSoador, com elle mesmo,
senão tiver outro, purifique o vaso , o qual cubei to com
o vêo , será levado á Sacristia peio AcoJyto , sendo es-

te «ufficienle , ou apto,

8. Isto mesmo observará na. reforma ; havendo de

purificar o Cibório, ou Pyxide ( o que t-e deve fazer de
oito em oito dias, e não mais ( h

)
para o que, tendo

recebido o precioso S-tnirue. íire o Cibório do Taber-
.naculo , e administre a Sagrada Comtnunhão na forma

aci-

( h ) A Rubi ca B.acliareuse rn.
!

a delerm oa neste ponto>

e a massa mesma Constituirão estende-se a njaipr numera de dias,

e <ré dá a entender fora anugo costume fazer-se as Renova-
.ço s aos terceiros Domingos de cada mez ; com tudo a pratica uni-

versal do Clero do Arcebispado hè o fazer m a Refoima de oito

em oito dias , seguindo o Decreto da Sagrada C. dos Ritos de 5

de Abril de 1753. Renovaíio S 8. Srcramenti debet fieri qualibet

Dominica , non autem differri ad qnin.decim dies , ou ao mu:to de

quinze em quinze d;as • quando as Fòanas sua frescas, e~não tem
-Jierigo na demora.
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acima dita, havendo alguma pessoa para a receber , de-
pois consuma as Sagradas Formas, que estão no vaso,
o- que feito, ajunte cuidadosamente todos os fragmentos,
que ficarão dentro, com o dedo índex, e polegar da
mão direita , os quaes fragmentos não leve á baça cora

os dedos, nem os receba da borda do vaso, o que seria

indecente, mas os faça cahir dentro no Caliz: e log^o

purifique o Cibório com vinho, o qual faça girar em
roda, e por todos os lados do mesmo Cibório, e o lance

depois no Caliz ( cuja ablução sou de parecer, que se

deve receber separada, como se disse no numero antece-
dente ), lançada esta do Caliz, enxugue o Cibório com
o Purificador, de sorte que nãa fique humidade alguma,
faça genuflexão, e ponha as novas Formas, que tem
Consagrado, no Cibório, o qual cubra , e- ponha no Ta-
bernáculo, observando aa genuflexões prescriptas , eo
inais que acima se disse.

a. Havendo de administrar a Sagrada Commii-
nhão do Sacrário, dentro na Missa, tendo recebido o

precios© Sangue, e coberto o Caliz, como acima se

^isse, abra o Sacrário, e faça genuflexão, tire a Pyxi-

de do mesmo Sacrário, e a ponha sobre o Corporal,

descubra-a » e segunda vez faça genuflexão. Se o. Aco-
lito tiver ja acabado a Confissão, vire-se para o povo,

do modo que acima se disse, para dizer; Miíereaíur , <%*.,

e não tendo ainda acabado, espere, voltado para o Al-

tar ,
que acabe , e tendo acabado , fazendo de novo ge-

nuflexão , volte-se ao povo para dizer: Mis&reatur , 8$ .

,

e observe o roais, que acima se disse da Sagrada Coin-

munhão, que se dá das Formas consagradas na mesma
Missa,

10. Tendo acabado de dará Sagrada CommunhâV,

Êuba ao Subpedageo, e ponha a Pyxide sobre o Altar,

e putrificando, um pouco sobre a mesma os dedos pole-

gar, <; Índex da mão direita > logo faça genuflexão, &
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feVanfànclo-ss
t
Cubra a Pyxide, ou vaso, e o ponha

lio Sacrário , faça outra genuflexão com ambos os joelhos

( o que sempre se deve entender, quando se manda
fazer genuflexão ), e depois feche o dito Sacrário ^ e'

eontrbue o restante da lVJissa na forma do Ordinário.

II. Se houver de administrar a Sagrada Commn-
nhão, fora da Missa , entrando na Sacristia, lave as mit-

os, tome huma Sobrepelliz* e ' huma Estola da cor do

Officio daquelle dia, ( *) vá ao Altar com modéstia
$

e gravidade, levando a cabeça coberta, e a-s màos jun-

tas, ante o peito ; mas se a bolsa dós Corporaes não

estiver no Altar, elle mesmo, precedido do Acolyto,-

a leve. Chegando ao pé do Altar, entregue o barrete

ao Acolyto, e faça genuflexão? suba ao Altar, e ahi es-

tenda o Corporal sobre a Pedra d' Ata, ponha a bolsa

ao lado do Evangelho, e observe, o que fi-ca dito rios

números precedentes, tocante à Communhão
,
que se

dá intra Missam. Se o lugar da administração íicar dis-

tante, pode entoar alguns Psalmos pelo caminho, ou a
Hymno: Te Dètum lauda'mus ,- <§r. Tendo acabado de
dar a Sagrada Communhão, ponha a Pyxide no Altar

sobre o Corporal, faca genuflexão, e pode dizer a An-
tiphona; O' Sacrum conviviam

>
§>. e o Verso, e Oração

do Sacramento! depois purifique sobre o Cibório os de-

dos , com que tocou o SS. Sacramento, por causa dá
algum fragmento, que neiles íi casse, e possão ter, e la-

vando-os- em um vab*o pequeno, que deve estar para- cr

lado da Ej)istola, os enxugue com o Purificador, fava

genufllexâo, cubra a Pyxide,- ea ponha no Sacrário,

faça nova genuflexão , e depois o feche; feito isto, tendo
as mãos juntas ante o peito, as estenda á largura do cor-

po , e diga; Baiedieiw , elevando-as ao mesmotempo , e os

( i ) lai CJaydKeri ex líiínal. Ivouian. E c a mesma prax<4

Bra-charense:

15.'.'.
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olho; ;í Cruz , e inclinando a cabeça , ajunte as mãos ao

mesmo tempo, dizendo: Omnipoienlis Dei, depois'vire-

se para o povo, e faça a Cruz sobre os que coinmunga-
rao do inesmo modo , que se faz no fim da Missa dizen-

do , entre tanto; Palris ,
et J^tlii >%< et Spirilus Sancti

;

descendeu super vos > et maneai semper. Ao que o Mi-
nistro responda: Atntn. (/)

13 Deve notar-se I. que sendo o Sacerdote obri-

gado a servir-se da Patena para dar a Sagrada Com-
munhão a muitas pessoas

,
quando a administrar intra

Missam , deve ter o dedo polegar , e índex da mão es-

querda sobre as Sagradas Formas, para que não suece-

da cahir alguma no chão. If. Que quando celebrar em
algum Altar, que não tem Tabernáculo, se ficar algu-

ma Forma Sagrada , deve recebe-la antes de purificar o

Caliz. III. Se houver de dar a Sagrada Communhão an-

tes, de principiar a Missa, ou immediatamente depois,

não tire a Casula , nem o Manipulo , naas
, posto o Ca-

liz coberto para a parte da Epistola, estendido o Corpo-
ral , dê a Sagrada Communhão , e no fim dê a benção
em um, e outro caso, como acima se disse»

13. A Gomnuinhão do povo deve fazer-se no mes-
mo tempo da Missa, depois da Communhão do Sacer-

dote, segundo a intenção da igreja. Porem, tendo a

Missa de Requiem
,
pode-se dar a Sagrada Communhão

das Formas Consagradas na mesma Missa, mas não do
Sacrário ( m ) ; o que se entende

,
quando a Missa se cele-

brar com paramentos pretos
,
por que se forftm roxos , então

se pode administrar , assim intra como extra Missam.
14 Tam-

( l ) A Rubrica Bracharense manda dar nesta deprecação três

gistirictas Bênçãos , o que hoje seuão pratica , assim como ao Indulgen-
tiam , &. 5 como a Constituição o manda. Deve seguu-sea Pratica.

( m ) Ainda que Hagerer, e Merati, e outros aâo de parecer
contrario, comtudo esta sentença não tem lugar depois do Decreto
da S. C. dos^R. de 2 de Septembro de 1741.
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14. Também nas Missas, que se dizem na noiíe

de Natal, he prohibiclo administrar a Sagrada Commu-
nhão-, tanto na Missa Solemne, como nas particulares,

nem fora da Miesa ; o que tudo he prohibido pelo De-
creto da Sagrada Congregação dos Ritos de 23 de Mar-
ço de I 686, e também consta da Constituição Bracharense.

15. He igualmente prohibido administrar a Sagra-

da Commutihão , nos Oratórios particulares, ainda que
e«tejão approvados para nelles se dizer Missa , não se

pode dar a Sagrada Cômmunhão , sem particular conces-

são para este effeito: assim foi resolvido pela Congrega-
ção do Concilio em Fevereiro de 1679 , e appróvado por

Innocencio XI. ( n )

16 Os Sacerdotes devem commungar com Estola,

e Sobrepelliz, e no Supremo degrào do Altar, os Clé-

rigos inferiores em o mesmo lugar, porem só com Sobre-
pelliz.

17. Os Leigos devem commungar aos Cancellos ,

e não os havendo, no lugar em que devião estar; nunca
em es degràos do Altar, (o)

18. No tempo, em que algum Sacerdote der a

Sagrada Cômmunhão, não deve fazer inclinação, nem
genuflexão alguma, ainda que passe por diante do SS.

Êxpçsto , ou ainda que na sua presença o levem a algum
enfermo, ou ainda que se eleve em algum Altar que el-

le veja.

CA~

(w) Havendo a licença dos Prelados Diocesanos: çju a.Bulia

da Cruzada no nosso Reino, e Domínios, pode-se aíiyrim iterar .to-

das as vezes, que necessário for. Veja-se a Bulia de .Portugal.

( o ) Nas Igrejas , em que á commodidade ; costumào os ho-

mens Leigos Commungar no plano da Cspella IVlôr ao lado da
Epistola, e aç Mulheres ás grades delia, tendo-as , ou no lugar

em que deveiia have-las. He hoje a piatica a mais decente mais

accautellada , e mais seguida no Arcebispado.
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CAPITULO SEPTIMO.

Das Missas votivas privadas.

1. -» «rlssa votiva se diz aquelia, que não concor-
Í.TAdiando com o Oílicio do dia, se pode dizer

por eleição do Sacerdote, e conforme a sua devoção,
ou daquelle que manda celebra-la. Estas ( conforme as

»otas do Nosso Kalendario Bracharense ) sendo priva-

das , se podem celebrar nos mesmos dias, em que são
permittidas as Missas de Requiem, fcambem privadas.

2. Havendo pois o Sacerdote de dizer Missa voti-

va, advirta se o Missal tem entre as votivas aquelia,

que quer dizer, e tendo-a, esta mesma dirá, e não a
da Festa. Exempli gralia: tem para dizer Missa votiva

da SS. Trinda.de, ou da Cruz, não d-eve dizer a Missa
do dia destas Festas, mas sim a votiva, que vem no fim

da Missal
, $.

3. Pedindo-se ao Sacerdote alguma Missa votiva

da Conceição, ou de algum Mysterio da Senhora, fora

d.o seu próprio dia, ou oitava, poderá dizer as Missas das

ditas Festas . observando o que se diz no numero 5. des-

te Capitulo; porem querendo dizer Missa votiva de N.
Senhora dentro do oitavario de qualquer de suas Fes-

tas , deve dizer a mesma Missa da oitava ( S. R. C.

1753 ) ria qual deve dar Gloria, e Credo se tiver rezado

da mesma oitava, mas tendo rezado de algum Sancto
Semiduples, dirá a mesma Missa; mas sem lhe dar Cre-

do. O mesmo, que se tem dito das Missas votivas de
Nossa Senhora „ se deve praticar proporcionadamente,.

dJzendo-se Missa votiva de algum Sancto , dentro do
oitavario do mesmo Sancto.

4. Não havendo Missa votiva, se poderá dizer a

âa. Festa, e na falta desta a do commum ; com adver-

tência porem
,
que &e a Missa da Fesla for incongruen-

te



Parte 1. Capií. VIÍ, \\1

te -para se celebrar , como votiva, por ter algumas pala-

vras no Intróito, ou Orações, que st.-jao impróprias para

JJissa votiva . -então senão deve dizer.

5. Alem do referido, deve-se notar, o que adver-

te a Rubrica Bracharense, nas mesmas Orações próprias,

que se ach3o assignadasnos dias das Festas; por exemplo,

na~ Festa da Assumpção de Nossa Senhora, diz a Rubri-

cai que dizeiído-se aquella Missa, eomo votiva, se omit-

ia a Oração do dia da Festa, e se diga a do dia da
mesma oitava: Famuhrum tuorum^fy. No dia de S.

Pedro adverte o mesmo; que, omittldaa do dia da Fes-

ta, se diga a da. oitava: Deus , cujus dextèra ,'§•; E no

dia de S. João Baptista adverte, que nas Missas voti-

vas, que se disserem fora do dia da Festa?, e oitava, se

diga a Oração da primeira Missa; e assim em outras

mais; por tanto o Celebrante deve cuidadosamente ob~
cefvar estas Rubricas, que se achão ponderadas nos dias

mencionados, e em muitos lugares do mesmo Missal;
para o que deve rever as mesmas Rubricas, que estive-

• rem notadas, nos dias das Festas daquelle Mysterio, ou
Festa, de que quer celebrar Missa votiva.

6. A cor das Missas votivas sempre lie a mesma,
que corresponde ao dia da Festa; porem, sendo pro pa-
ce

,
pro iiijirmis , &. será sempre roxa: sendo dos San-

etos Innocentes será. encarnada , e sendo Missa pro Cori-

sca atione Episcopi , a cor deve ser branca; porem na
lúi&hii pro clcclione Summi Ponúficis deve ser encarnada;
isío se entende, em quanto â cor dos ornamentos do
Celebrante ;' porque em quanto aos do Altar sempre hao
de ser conformes ao Ofiieio nas Missas votivas, sendo
estas privadas.

7. Dizendo se ívíissa votiva, sempre se deve atten-

(]er ao tempos, em que se diz, se he Paschal , cu da
Quaresma, porque no Paschal deve -se accrescentar duas
vezes Allduia no Intróito, eliuma no Offertorio , e Com-

munia
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munio observando o Gradual, ou Responsaria coherente,
o que tudo se om^tle no tempo da Quaresma, $ç.

8. Em todas as Missas votivas de N. Senhora, e

dos Anjos sempre se diz o Hymno: Gloria in excehis

Dfo , ainda 'sendo privadas. Porem em todas as mais
.Missas votivas se deve omittir, ainda que estas sejão

cantadas, excepto se forem pro re gravi
,
$*.

9. Nas Missas votivas privadas poderá o Celebran-
te eleger as cornmemoroções , segundo a sua devoção.
e por isso se quizer poderá dar 1 só Oração , 3 , 5, ou
7, conforme a sua escolha, e não mais» Porem na Mis-
sa votiva de N. Senhora, quando se reza da Oantica
aos Sabbados, dirá mais duas Orações determinadas, a

saber a segunda dos Apóstolos: Deus, cujus dextra, <Sf.,

e a terceira, ou de S. Sebastião, ou dos tjuatro San-
ctos Patronos Bracharenses , a qual está no Nosso Mis-
sal a folhas 239, como também a de S. Sebastião a fo-

lhas 233: e isto mesmo observará, quando quizer dar
mais que huma Oração.

10» Nesta Missa privada sempre se devem dizer

as Orações mandadas pelos Prelados ( alem das sobredi-

tas ), ficando estas sempre em ultimo lugar depois das

de preceito; as Orações, que o Sacerdote ajuntar por
devoção, devem ser tiradas do Missal, e não de outros

livros, e sempre depois de ditas." as de preceito, e guar-

dando a dignidade das ditas Orações; isto é; pondo
primeiro. as mais dignas. Quando disser alguma Oração
por Defuncto ( o que pode fazer ), então sempre a

porá em penúltimo lugar. O ^ue se tem dito oeste nu-
mero, se deve entender não sò das Missas votivas, mas
também òe todas as outras , nas quaes é *Jd Ubitum do
Sacerdote o dar 5. , ou 7. Orações.

H. Dizendo-se Missa votiva^ nunca se dà Credo %

excepto, quando a Missa votiva, que se diz , lie da
oi-
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oitava de N., Senhora , ou de alguma outra, na qual

se costuma dar Credo; isto mesmo se observa, quando
na Missa votiva se faz coinmemoração dá mesma oita-

va; pois nesta occasião sempre se lhe dá Oreâo , se a

oitava o costuma ter.

12- O Prefacio he sempre o próprio da Missa,

que se diz votiva, se ella o tiver, e nao*o tendo, se

ti irá, o çommum , ou o que fòr conforme ao Oílicio do

ília, ou oitavado; isto se entende, quando na mesma
Missa votiva se tiver dado commemoraçao do mesmo
Oíficio, ou oitava. Quando se diz o Prefacio da Mis-
sa votiva, deve o Celebrante omittir algumas palavras,

se as houver, que não sejão convenientes à dita Missa;
v. g. ; no Prefacio do Espirito Sancto se devem omittir

as palavras: Hodierna die , e no de N. Senhora, sendo a
Missa votiva, se dirá sempre,- excepto nas oitavas,

Et te in veneratione Beatce , êf\

13. O Communicanles , sempre ò o comm um , ex-
cepto se a Missa fòr da oitava, ou se disser dentro cia

mesma oitava, a qual o tenha próprio, quando desía se

fizer commemoraçao
;
porque neste caso se deve dizer o

da oitava; e isto mesmo se observa, ainda que o Prefa-
cio tenha sido próprio da Missa votiva ( S. R. C. 16 Ju-
nii 1G83. ) No fim da Missa não se diz: Ite , híissa est,

mas dada a benção para o povo, dirá o Celebrante:-
Benedicamus Domino, voltado para o Altar; excepto
se na Miesa tiver dito o Gloria in excdsis Deo

;
por-

que então é regra geral, que se deve dizer: Ite, Missa
est. O restante da Missa è como nô Ordinário.

CAPÍTULO OITAVO.

Das Missas votivas Sohmnes.

h T)Ara a licita celebração da Missa votiva So-
Jtlenane, he necessário, que concorra uma de

três
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três cousas, ou publica necessidade, ou cansa da Tgre*

ja
,
que diga ordem ao bem com muni , ou concurso do

povo. Publica causa da Igreja he y. g. a Eleição ào
Papa, o bom successo do Concilio Geral

i
a Conversão

de algum Reyno á Fe , a Victoria contra os inimigo»
delia,, e outras. A publica necessidade, he a celebra-

ção dos Concilies Diocesanos .para se determinar neiles

o que conduzir ao bem dos Bispados, a nomeação, e e-

leição dos Prelados, a saúde do Eey . ou de alguma pes-

soa Real, Exposição das Quarenta Floras, a pFocissue
©m necessidade de chuva, ou de Sol, e a oppressão de
enfermidades $•. Concurso de povo he

,
quando o Pa-

trono, ou Titular da Igreja, ou algum Saneio, a quem-
se tem particular devoção, occorre em dia, em que se

não pode rezar delle, e o povo concorre a festeja-lo.

Isto mesmo se verifica, quando em algum Domingo se

faz a Festa annual do Sanctissimo Sacramento, ou de
algum Sancto, ou Sancta, a cuja Solemnidade concorre

grande parte do povo para o venerar, &,

2. Neste caso sendo em Igreja, qu$ tenha Coroy
cantada a Missa do Coro , e conoluido este , se poderá
dizer a Missa votiva pro re gravi das sobreditas Festas ;

porem naquellas Igrejas, em- que se não canta Missa
todos os dias , não é necessário cautar a do Oíficio pri-

meiro , e pode-se cantar a votiva, sem nella se fazer

commemoração do Sancto. ,• ou do Officio daquelle dia,

ainda que esta senão cante. (S. R. C 2# Janua?; 1752.)

Estas Missas votivas são permittidas ein todos os dias

do anno ; exceptuando-se os dias seguintes, em que não-

tem lugar esta permissão , a saber: A primeira Dominga
do Advento; Quarta feira de Cinza; a primeira Do-
minga da Quaresma; a Dominga de Ramos; e toda. a

Semana Sancta; Domingo da Resurreição de Christo

Senhor Nosso, com os dois dias seguintes; Dia do Pen-

tecostes, com o» dois <}ias seguiu tes; dia da Nativida-

de
•
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dê N. Senfíof' JESU Christo ; Êpiphania ; Âscençao ; e
Corpus Chrisli ; Assumpção de N. Senhora; e dia de Sv
Pedro de Rates; e dra de S. Geraldo na Cidade, e

termo.
3. Tem está Missa Gflorid \ e Credo , e hnma s&

Oração; excepto, quando se canta em acção de graças;

porque neste caso, se lhe ajunta outra iVo>- gfatiarum
actione , debaixo da mesma conclusão; porem sendo can-^

tadã com paramentos roxos, neste caso não terá Glorift%

nem Credo, excepto, se íor em Dominga; porque então

terá Credo, é não Gloria; o Prefacio será o próprio da
mesma Missa, se cila o tiver, e isto, ainda que seja na
infra octava da Natividade de N. Senhor JESU Christo

( S. R. C. 23 Sept. 170G ). O communicanles será o*

conveniente à Missa do Oííicio do dia; a côr seíá' ar

mesma, que' se disse das votivas privadas. íLiil. n?6*
4. Alem do referido pode haver Missa votiva

Solemne por necessidade, õu devoção particular; rhas

esta só se pode cantar nos dias, em que são permitti-

das as Missas votivas privadas , e nellas* se deve obser-

vai a respeito da côr , Gloria , Orações , e Credo a
mesmo que acima st? disse da& votivas privadas.

CAPITULO NONO.

Do modo , com que o Sacerdote Bracharense sé deve por~

lar, quando celebrar cm alguma Igreja de diverso Rito*

I. .pvUanda tiver rezado o Officio de um Sãncto,

Vi e fòr dizer Missa a alguma Igreja de Coro ?

em que se faz Festa de outro Sancto com Soiemnídade,
e Concurso de Povo, deve conformar-se á Igreja, em
que celebra, dizendo Missa da Festa, Ma Cavalier. tom.

•

:

3*

16 . . .
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3, Capit. 12. Decreto 2. nura. 5. ; porem sendo esta

própria, e não a tendo o Missal Bracharense ( se ahi

o houver ), ou Romano, deve dizer a Missa do com-
miím ; pois não pode dizer a que é particular para a dita

Igreja, sem que haja alguma concessão particular para

o poder fazer.

2. O Sacerdote, que celebrar em Igreja de Regu-
lares

,
pode dizer as Missas particulares , e próprias para

aquelta Ordem; excepto se for de algum Beato ainda não
canonizado ( S. R. C. em presença de Alexandre VII.

em 1659. ), e deve conformar-se tanto na cor, como no
numero das Orações, e em dar Credo , e Gloria, se

qualquer destes se dtr na dita igreja , do que se infere,

qye nem deve fazer commemoração do Oílicio
,
que tem'

rezado. Porem isto tão somente se deve observar, quan-
do a Festa da di!a Igreja fòr com Solemiridade , aliás,

sendo a cor a mesma pode conformar-se, mas não está

obrigado, excepto, quando as cores forem diversas, ou
dijíererites ,

porque então está obrigado a conformar-se
com a còr da dita Igreja, e por consequência também
com a Missa .

3. Tendo rezado duples, e indo celebrar a Igreja,

onde se faz OíBcio de outro duples, não sendo este com
Solemnidade, pode dizer Missa de huma, e outra Fes-
ta, isto he, sendo as cores as mesmas; porem sendo dif-

ferentes , está obrigado a conformar-se com a dita Igre-
ja-; mas será justo

,
que celebre conforme ao Ondeio que

tem rezado, quando a còr seja a mesma, e a Festa sem
Solemnidade.

4. Quando porem , tendo um rezado de semidu-
ples , vai celebrar a outra Igreja, em que se faz o Oííi-
cio de outro semiduples

, pode neste caso dizer Missa
de uma, e outra, segundo a sua escolha, e isto ainda
que as cores sejão diferentes, com tanto que o Semidu-
ples da Igreja admitta Missas de Requiem. Também

•
• tendo
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tendo rezado de Semiduples . que admitia Missa das
votivas , e indo dizer Missa a alguma Igreja, era que
se reza duples, mas sem Soiemnidade, pode dizer Missa
votiva, se a cor, que ha de usar na diía Missa, íor a

.mesma da igreja, em que celebra.,

5. Tendo rezado de Festa duples, e indo celebrar

a Igreja, onde se reza de Semiduples pode conformar-se
com a mesma igreja , e dizer se quizer Missa de Esqui-

em , o que deverá praticar ainda mesmo por preceito,

se quizer, ou for obrigado a applicar a Indulgência de
Altar Privilegiado; porque de outra forma não a lucra.

Da mesma sorte, ainda que tenha rezado de Festa, que
permitta Missas de Requiem , indo a Igreja, em que se

reza do < >fíicio
,
que as não permitta , as não poderá di-

zer ; por Decreto da S. C. dos Ritos de 9 de Junho de
1668 e li dé Fevereiro de 1702 acceitos, e praticados

entre Nos. Veja-se o numero 4. do Capitulo V. e su-

as notas.

6. O que acima temos áito das Missas em Igreja

alheia, se deve praticar necessariamente nas Igrejas,

que tem Coro , e por congruência nas que o não tem

,

se forem Igrejas, em que se celebrem muitas Missas;
• porem sendo alguma Ermida, ou Capella partieular, po-
derá o Sacerdote dizer Missa conforme ao Officio, que
tem rezado, ainda que lhe fica a liberdade de se corw
formar com a dita Capella, ou Ermida, quando se dê
alguma razão para isso*
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CAPITULO DECIMO.

Mearas cjcrctes da Rubrica Bracharense , em que se propõ-
em aos RR. Sacerdotes algumas cousas, que necessaria-

mente , e em especial se devem' observar nu celebração do
Sacrosancto Sacrifício da Missa.

1. <r\ Ilymno Gloria in .excelsis , se diz na Missa
vJ todas as vezes

,
que no ÒHoio se tiver dita:

Te Deum laudamus; jsto he, se a Missa fòr conforme a©
Oílicio , de sorte que o Te Deumlaudamus, Gloria in exceU
jsis , e Ita Missa esl; diz a mesma Rubrica Bracharense-
Perpetuo sesecommiliantur. Exceptuasse porem I. À Mis-
sa Pontifical da Quinta feira Saneia, em que o Arcebis-

po benze o Chrisnla , e nas mais se não deve dar. II.

A Vigília da Pascôa , e do Pentecostes, nos quaes dias

se dá Gloria, ainda que no Oílicio se não tenha dado Te
Dcum luudamus. A' cerca das Missas votivas, vide

dieta Gap* 6. n. 9,

Das Orações.

2. Na Missa rezada sempre se devem fazer as

mesmas commemoiações, que se tem feito no Oíficio,

.ainda que. seja em Festas Soiemnes, e se farão com a

mesma Ordem, com que se tizerào no Oílicio: exceptya-

se a .Dominga de Ramo*;, e.a Vjgilia do Pentecostes,

nos quaes dias se nào faz com memoraçSo alguma na Mis-
sa, ainda que se teaha feito no Officio. Ao contrario

porem, nas Vigílias, que caiiem no (<
jmpo da Quares-

ma, ou quatro Têmporas, e oitavarios , se faz comme-
moraçao da Vigiiia na Missa, ainda que no Oílicio se

p|è tenha feito.

%, íVão havendo eoíijm&moração no Officio, a Mis-
m. tem uma &ò Oração nos dias solemiifcS, e seus oitava-

rio^e nas Festas dúplices, mas não sendo dupies, sení-*
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pre tem ao menos três; exceptuando somente a Domin-
ga de Ramos', a Vigília de Pentecostes, e a da Nativi-

dade, quando não vier em Dominga.
4. lías Domingas, e Festas Semiduplices de nove

lições , e nos dias feriaes até a Dominga in Pasàone ex-

clusive se se tiverem feito duas commemoraçoes no Officio,

não se ajunta algumas das Orações do tempo; porque

dizendo a Oração da Missa, e as duas commemoraçoes,
tem completo o numero de três. Porem se tiver feito

uma só commeraôração no OfHcio, deve ajuntar em ter-

ceiro lugar, a 9[UB havia de ser segunda, conforme o
íempo. Ultimamente não tendo feito commemoração al-

guma no Officio, se ajuntão as duas do tempo, para fa-

zer o numero de ires.

5. Nos dias simplices se pratica o mesmo , que
nos dias Semiduprices, e f&mes ; com advertência po-
rem

,
que desde a Dominga in Passione inclusive athè á

quarta feira da Semana Sancta cessão as commemoraçoes
do tempo, e sò se ajuntão as commemoraçoes, que se

derem no Officio, que são somente as de algum Sancto
Simples.

6. Nos dias Semidiiplices, e simplices,
«J-. pôde o

Celebrante dar 5, ou 7 Orações; segundo a sua von-
tade, nas quaes comtudo deve observar a devida ordem,
pondo primeiro as que são mandadas pela Rubrica, e de-
pois as que forem de sua devoção , e nestas deve ter at*

teação a por em primeiro lugar as de maior dignidade •

e querendo dar alguma por Defuncto (o que pode lazer)

a porá sempre em penúltimo lugar.

7. Note-se
,
que nos dias Semiduplices, simplices,

e feriaes as Orações nunca hão de ser menos de três, e
sempre hão de títar em numero desigual, 3, 5, ou 7,
na mesma forma, e excepção, que acima se disse: por
tanto, quando: exempli gratia , em uma Dominga vierem
três commemoraçoes no Oiftcio» deve © Sacerdote na

Mis-
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Missa depois de ter dito as três commemoraçôes' do
OíEcio

, ajuntar outra Oração para fazer o numero de
cinco, com a da mesma Dominga, que disse- em pri-

meiro lugar, e assim nos mais dias referidos, advertindo ,

que esta Oração deve ser a primeira do tempo occur-
rente , e não ad libitum.

8. As commemorações
,
que se hão de ajuntar

conforme o tempo nas Domingas, e Semiduplices, sim*
plices , e feriaes , são sempre a commemoraçãode IN.

Senhora , ou a sua Oração , e depois a Oração: Contra
persecutorès Etcleúai , exceptuando"o tempo cia Quares-
ma , no qual o Sacerdote, em lugar destas Orações re-

feridas, dirá outras, que são A* ounciis , e Omnipotens

;

porem deve noíar-se, que a Oração de N. Senhora não
è sempre a mesma, mas sim distincta , segundo a diver-

sidade dos tempos, na forma que abaixo se demostra
pela verba da mesma Rubrica.

JSo tempo do Advento alheá Vigilia da Natividade , ex-

clusive»

Oratio Beatae Mariae: Deus, qui de Beatm Marias
, ty.

Et alia contra persecutorès Ecclesise: Eçcieice tuce quce-

1 sumu.*, Domine, $-.

Do dia oitavo da Epiphania athè à Festa da Purificação,

Dicantur commemorationes de Beata Maria: Deus
,
qui

saluiis ceternos , ^. Et = Ecclesiai*

Desde a Festa da Purificarão athé quarta feira de Cinza.

Fiant commemorationes de Beata Maria zzr Concede nos

ffimulos tuas» Et =» Ecclesiçe lua>. ;

\
*

E estas mesmas Orações se dirão desde o dia da Sa.nclis-

siBia Trindade athé o Advento scilicèt ±± Concede nos.

fâmulos tuos. Et =- Ecclesice.

Depois de quarta feira de Cinza etthe á Dominga da
Paixão exclusive.

Se dirá em segundo a Oração da feria, e em terceiro a

Oração. A' eunctis, i-sto he, celebrando-se de Festa; po-

rem
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rem celebrando-se tia feria se dirá depois da Oração da

feria em segundo lugar a Oração: Âl cunctis , e em ter-

ceiro : Omnipotens Semmterne Deus , <J*.

Da Dominga in Albis ate á Festa da Ascenç&o
,

Fiat commemoratio de Beata Maria Per Orationem=
Prosit nohis. Et alia per Orationem === Ecclesice tuce.

Excepção.

Nas Missas de N. Senhora
,
que se dizem naquelles dias

,

em que se reza o Officio da Cantica \ omiltidas as Orações

referidas. Fiet commemoratio' Apostolorum Petri , et

Pauli per Orationem = Deita, cajus deoctera. Et Sancti

Sebastiani— Deus, qui Beatum Sebastianum. Vel quatu-

or SanctoTum Pontificum Bracharensium = Omnipotens
Smpiterne Deus. foi. 239 in Missaii.

9* Advirta-se , que aquellas Orações, que se dizem
em cada huma das Profecias antes do Domhius vobiscum

9

não são comprehendidas no numero referido, nem tam-
bém aquella

,
que no tempo da Quaresma se diz em ul-

timo lugar super populum. E da mesma sorte a manda-
da pelo Superior.

10. Sò a primeira, e a ultima Oração se termina©
cnim conclusão; porem esta nem sempre he a mesma

,

mas sim de diversos modos, segundo o sentido da mes-
ma Oração terminante; por tanto quando a Oração se

dirige ao Pay se conelue. Ptr Dominum nostrum, 8ç .
;
po-

rem se nella se fizer menção do Filho se dirá: Per eundem
Dormnilm. noslrum , Sç.'; mas se esta menção vier no fim

'

da Oração, se dirá: Qui tecum vivit , elregnat. ,§>• Quan-
'

do a Oração se dirige ao Filho se termina dizendo: Qui
vivis , et regnas cum Deo Patre , 8ç. Também em todas
as Orações, em que se nomear o Espirito Sancto , se di-

rá no fim da Oração na sua conclusão: In unitate ejusdem
Spirilus Sancti, tf. Ultimamente, se em alguma se no-
mear a May de Deos , se terminará dizendo: Per eun-
dem Dominum noslrum Jesum Christum , &.

11 Quan-
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11. Quando alguma Oração he mandada pefò Su-
peiTOr> não se pode dizer em lugar da que ha ad UbU
tum

) mas sim se deve dizer depois desta, ( S. C. R. 17
de Agosto de 1709 ),' e nesta- òccasiifo nâo he necessário
ajuntar outra para fazer o numero de cinco, A dita;

Oração mandada pelo' Superior se deve dizer em todas

as Missas, excepto nos Solemnes maiores, e nos meno-
res pôde também omittir-se. Deve também omittir-se

.

na vigília da Natividade, Domingo de Ramos, Quin-
ta feira, © Sabbado Sancto, - como ta-mbem na; Vigília de
Pentecostes, é em todas Missas cantadas T que sejâV
Solemnes maiores, ou menores.

12'. Todas as vezes, que o Sanctissimo esta Ex-
posto, ou seja no mesmo AÍtar, em que se celebra f

oli seja em outro da mesma Igreja, depois das Orações
mandadas, se deve ajuntar à do Sanctissimo Sacramen-
to, não sendo solemne dos maiores, ou menores; poJP

qu-e então se omitte ; como tatobem nos dias, que sò-

admittem uma Oração como a Vigília da Natividade*
Domingo de Ramos, &. excepto se a Missa for solemne^
e celebrada no mesmo Aitar da Exposição; porque nes-

ta se deve dar a Oração do Sanctissimo Sacramento
debaixo da mesma conclusão da Oração da Missa; com-

advertência porem
,
que tendo commeuiorações de pre-

ceito, então a do Sanctissimo sé dará no fim da ultimai

Oração de preceito unida a esta, e debaixo da mesma
conclusão. Occorrendo no mesmo tempo a Oração man-
dada pelo Superior, se dirá depois da do Sacramento.
£ tanto uma , como outra senão devem dizer em lugar

da que é ad Uhilum , mas sim depoi» desta mesma.
Do dedo.

I3\ O Credo deve dizer-se I em todas as Domin-
gas do anno , ainda que delias senão reze, ou sejão ya-

carifes, como também nas Missas votivas, que nestas se

disserem, fazendo-se commemoração da mesma Domin-
ga'
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ga, aliásnão, II. Em todas as Festas de Chrisío Senhor
jVosso. III. Em todas as Festas de N. Senhora. IV. Em
todas as Festas dos Anjos. V. Em todas as Festas dos

Apóstolos, e Evangelistas. VI. Nas Festas dos quatro

principaes Doutores, S. Gregório, S. Ârnbrozio, S.

Agostinho, S. Hieronymo. VII. Em todas as Festas

Solemnes, e em todos os dias do seu oitavario , ainda

que se faça o Oíricio de outra Festa: desta regra se

deve exceptuar o oitavario de S. João Baptista, de S.

Lourenço, e o de Sancta Anna, e o dia oitavo dos
Sanctos Innocentes; porem nos seus dias próprios se

lhe deve dar. VIU. Em as duas Festas da Saneia Cruz.
IX. Na Festa de Sancta Maria Magdalena. X. Nas
Festas dos Sanctos, a quem especialmente esta dedica-

da a igreja, ou Capella
,
porem tão somente nas suas

próprias Igrejas , ou Capellas. Ultimamente nas Sagra-
çóes dos Altares, das Igrejas, dos Pontífices, e Dedi-
cações das Igrejas. Também havendo ReJiquia insigne

d' algum Sane to , qualquer que elle seja, se deve dar
Credo , tão somente na Igreja, em que está a dita Relí-

quia, por Decreto de JGb'4, et ilerum 10 de Janeiro d@
1695. approvado, e recebido pela nossa Igreja; para
isto não é preciso, que a Relíquia esteja exposta, mas
sim, que seja approvada pelo Ordinário, e que seja

insigne, isto é, cabeça, braço, ou alguma parte insi-

gne do mesmo corpo, &.

Do Prefacio,

14. O Prefacio commum sempre se diz em todas
as Missas, que o não tiverem próprio, como tamoem
em todas as de Defu netos :' este mesmo se diz em todas
as Vigílias das Festas , ainda que as mesmas Festas o
tenhão próprio; exceptuão-se as Vigília* da Paschoa , e
áo Pentecostes, como também as de N. Se&hora. Ce-

ie-

•17... -
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lebrando-se de alguma Festa
,
que tenha Prefacio pró-

prio sempre se diz o próprio da mesma Festa; isto

mesmo se observe em toda a sua oitava, com tanto
que delia se faça com memorarão: exceptua-se da dou-
trina referida o dia próprio, e oitavo de 8. João Evan-
gelista, como também o da trasladação das Relíquias
de S. Tíag-o Apostolo, nos quaes dias, por determina-
ção da S. G. dos Ritos, se diz o Prefacio da Nativi-
dade de. Nosso Senhor JESU Christo , ainda que as

mesmas Festas o tem próprio. Quando nas Domingas
(p) senão celebrar de Festa, ou oitava

, q ue o tenha pró-
prio , sempre se dirá o da Sanctiasima Trindade: 1V0-

te-se, que no tempo da Quaresma celebraudo-se de Do-
minga, ou feria, se deve dar o Prefacio próprio do
tempo, como também o Prefacio da Paixão, e Paschai
ho seu respectivo tempo.

Do Communicantes.

15. O Communicantes, e Infra ac.tionem se co"stu<-

ma dizer naquelles dias, em que se acha assignala<io,

e nos dias da própria oitava, e ainda mesmo, que sue-

cedesse celebrar-se Missa votiva Solernne, se diria nessa

mesma, quando na Missa votiva se fizesse coniinemo-
ração da dita oitava, alias não se deve dizer. Nas mais
Missas sempre é o commum, e nas Missas de Kw/uiem
em qualquer tempo que seja, ou rezada, ou cantada.

( p ) A Rubrica manda dar o Prcfao ; o commum nas Domin-
gas; porem o Síir. D. Gaspar seguindo a* otdaas do SS. Padre
Clemente XIII., consultou o seu Clero, e maadou ,

que nas Do*
mingas se desse o Preracio da SS. Trindade: desde então se teia

praticado esta determinação'.

Fim da primeira porte.



PARTE SEGUNDA.

CAPITULO PRIMEIRO.

Expoem-se aos RR. Sacerdotes Bracharenses huma ins-

trucção formal nas Ceremoriias da Missa Solern-

ne ordinária»

1. a Função da Sagrada Missa deve ser execu-
xV tada com toda a perfeição nas snas Cere-

monias , e tractada com aquella sanctidade, gravidade,
e silencio, que ò devido a huma acção a mais sancta , e

Sacrifício o mais excelso da Nossa Religião: por tanto

advirtão os RR. Sacerdotes, que é indecencia muito
reprehensivel , e abominável o fallarem no decurso da
Missa Sagrada , sem precisa necessidade , ainda estando
assentados ; como também se fará reprehensivel aquelle

Ministro Sagrado, quesem saber, e sem prevenir osde-
vidos actos, e Ceremonias do seu Ministério, e da €ua
ordem as vai exercer em publico , não só ( alem da in-

decencia
) provocando a rizo , mas athè escandalizando

aos circunstantes ; por cuja razão , suppondo eu
,
que

alguns dos RR. Sacerdotes ignorão o Methodo da Li-
turgia Bracharense , o vou expor nas regras seguintes.

2. O Sacerdote, que se acha destinado para can-
tar a Missa, revesíindo-se da modéstia, e gravidade,
com que se deve portar nesta acção ta» Sancta, e de-
vota, entre na Sacristia, a horas competentes , de sorte
que possa primeiro prever

?
o que ha de cantar, princi-

pal-
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palmeníe o cântico do Gloria , do Prefacio
$
e Pater Nos*

ter, segundo a qualidade da Missa, áttendendo ao mes-
mo tempo a que este, e todo o mais cântico da mesma
Missa se deve executar com mais, ou menos pausa se-

gundo a Solemnidadé: e tendo feito a preparação neces-
sária, como se disse na 1. parte Capit. J. numero l., e

seguintes, pentéé a cabeça, e lave as mãos dizendo ao
mesmo tempo $s Orações competentes, e chegando ao
lugaf, onde ha de revestir-so, saudando primeiro corri

inclinação de cabeça aos Ministros Sagrados , vista os

ornamentos, sendo nisto ajudado dos mesmos Minis^-

tros.

3. Depois de revestido, cubra-se com o barrete,

se houver de esperar aígum tempo , e dado o Signal pelo

Ceremoniario descubra-se dê o barrete aò Diácono , e
junto ao lugar, em que se revesíio

,
ponha incenso no

thuribulo por ires vezes, pondo-o em lugares distinctos
9

primeiro no meio, depois na parte direita, e ultimamen-
te na esquerda, o que feito entregue a colher ao SubdU
ácono , e logo immediatamente dizendor Ah Mo bsnefa
qicàris , incajus honore cremaberis. Amen; faça huma
Cruz sobre o mesmo incenso-, ao pronunciar a palavra

Benedicaris ( q ) , tendo, em quanto faz estas Ceremoni-
as, a mão esquerda encostada ao peito; depois receba o
barrete, e no melo dos Ministros Sagrados saúde a Cruz,
ou Imagem da Sacristia, e logo ao Diácono, e Subdia-
cono com inclinação simples, feilo isto ,. cubra-se com o

barrete saia da Sacristia atrás do Diácono , com as mãos
juntas diante do peito*

4. Passa»-1

( (j ) Assim o manda a Rubrica particular chamada o Ordi-

nário
,
por estas piaavras: Bcnedicít inccnswn aiçenS: ah Alio benê*

ffeffjcm-is. Como também a Rubrica Braebarensc no Ordo Missa?-

prescreve o tempo da bênção do incenso para a Oblata , quando*

com a mesma Cruz divide a palarra: Betie >í< dkere. Isto oaesrn©*

parece dispor o Geremonial dos Bispos no Liyro %i Capit. 2« numero lô.
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4. jPâssíRndo por diante de algum Altar, em qáè
Se diga Missa tia Consagração athò à Comm unhão , des-

cu brindo -se , faça genuflexão com hum sò joelho
, porem

sendo em tempo, que se Taça a elevação, faça genuíle-

xão com ambos os joelhos, e assim persevere, athé que
o Caliz se reponha no Altar: depois fêvãnte-4e, e co-

brr-ndo-se continue o caminho. Estando Exposto o San-*

ct-ièsimo Sacramento, tanto que o avistar descubra-se

,

€ entregue o barrete ao Diácono , e passando pot dian-

te do mesmo Sacramento, ajoelhe com ambos os joelhos,

€ faça inclinação profunda, e (Ógo levantando se, vá do
mesmo modo , e descuberto athé ee apartar da presença

do Sanctissimo Exposto.
5. Encontrando- se com alguma Pessoa qualificada,

descubra-se', e a saúde com teveirencia maior, ou me-
nor, segundo o pedir o seu caracter , e sendo algunl

Sacerdote, que venha de edebrar, pare um pouco , e

descuberto o sande.

6 Efitfaado no Coro desrcubra-se , saúde o Altar,

e logo ao Prelado , se estiver presente , depois com in-

diracâo medíocre saúde o Clero primeiro da parte do
.Evangelho, e depois da parte da Epistola. Note-se,
que sendo em Coros, a que presidem Pessoas qualifica-

das em Dignidades, ou pelas suas antiguidades, deve
saudar o Coro primeiro daqueile lado, aonde estivef o
ínais digno , e cobrindo-se ( r ) và diante, do meio do
Aitar, pelo plano da parte da Epistola, ahi estando no
plano junto ao intimo dègíráò se descubra, e de o barre-

te

(r) Quando o Altar" estiver perto, ou logo imiaediato <á entra*

da do Coro, depois que se descq uio para saudar o Clero-, vá as-

&t!u déòcul erto para o meio do Aliar; porem ficando algum tanto

âistaute, Cv.-iii.ona nossa Catkodral , se deve cubrirna forma sobre*

dita*
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te ao Diácono ( s ); o que feito saúde o Altar ( t ) .

Advirta o Celebrante assim nesta , como nas mais ac-

ções, que fizer com 6pus Ministros, que sejão feitas ao
mesmo tempo

,
que elles

,
porque nesta uniformidade está

toda a graça, e alma das Ceremonias.
7. Tanto que os Ministros Sagrados reverenciarão

o Altar, o Celebrante persevere em pé» em quanto o

Subdiacono vai á Credencia tomar o Caliz
,
para o pôr

sobre o Altar, e ao tempo que o Subdiacono, tendo
tomado o Caliz da Credencia saudar ao Celebrante,
como pedindo-lhe licença para ir pôr o Caliz no meio
do Altar, o mesmo Celebrante lhe corresponda com
inclinação de cabeça, e tanto que o Subdiacono, des-

cendo ao plauo g-enuflectir á sua esquerda , elle mesmo
principio a Missa na forma do costume, e quando disser

as palavras: Vobis , Fratres , e Vos , Fratres , ría Confis-

são , volte-se algum tanto para o Diácono , e Subdiaco-

no assim mesmo inclinado como estava ; into mesmo
observe, segundo alguns Rnbrieistas, quando disser:

Misereatur veslri,S$. virando-se para o Diácono, quando
diz: Miserealur . e ao proferir Vestri para o Subdiacono.

8. Feita a Confissão, e dito Oremus , suba ao Al-

tar, e tendo dito na forma costumada a Oração: Ora-
mus te, Domine, $r t beije o Altar, e sem se apartar cio -

meio, voltando-se com a face para o lado da Epistola,

po-

( s ) Nesta Cathedrai costuma o Credenciado receber em hu-
ma Salva o barrete do Celebrante

,
pondn-o, este mesmo* sobre a

Salva, não sò nesta oceasião, mãs em todas as mais, que descu-

br:ndo-se depõem o barreie , o qual eile mesmo tuma da Salva

,

quando se cobre.

(f) A. reverencia
, que o Celebrante deve fazer para o Altar

he a inclinação medíocre
,
porem se ahi estiver o SS. Sacramento

,

. face. genuflexão no intimo degráo , e não no plano, segundo o sentir

cQfnmum dos AA.
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ponha incenso no thuribulo ( tt ), e o. benza do modo*,,
que jà se disse na numero 3, e tomando o tliuribulo,

que o Dia"cono lhe ofíereçe corn a mão direita junto ao
opercúlo , e com a esquerda junto à extremidade das ea-

dôas r.a parte superior, volte-se para o Altar, e pondo
a mão esquerda sobre o peito, faça inclinação medíocre
á Cruz, ou se no Altar estiver o Sanctíssimo no Taber-
náculo

,
genuflexão., pondo entretanto a mão esquerda

sobre o Altar, para genuflectir com mais ar, e firmeza

( advirta o Celebrante, que esta mesma reverencia lia

de fazer todas as vezes, que, durante a incensação

,

passar pelo meio do Altar, tendo cuidado era não. roçar

com o thuribulo pelo Frontal, e casula) ; e levantando-

se, incense a Cruz com três duct06 distinctos . dirigidos

todos ao meio delia, na forma, que se demostra pelos

números 1, 2, e 3; da seguinte tabeliã, e isto mesmo
observe, ainda que ahi haja Sacrário, porque o Sacra-
mento nunca se incensa estando encerrado; depois que
incensar a Cruz , novamente ajoelhe , ou faça inclinação,

nSo estando ahi o Sanclissimo , e continua incensando a

parte posterior do Altar do meio athe o lado da Episto-
la com três duetos , repartidos em igual distancia hum
do outro, como se demostra nos números 8, 9, « 10 da
mesma tabeliã; e chegando áo fim do mesmo lado, abai-

xe o braço, quanto commodamente poder, e pelos nú-
meros 11, e 12 na mesma parte lateral dê hum dueto
na parte inferior, e logo segundo mais acima, porem
sem chegar ao plano do Altar; logo voltado para o Al-

tar, seguindo os números 13, 14 , e 15 , incense a planí-

cie do mesmo com três duc tos em semicírculo , destribuin-

do-

( tt.) A Rubricado Mssal não ciur, que o Celebra nt ', que não
seja o Arcebispo poi ha incenso no thuribulo ,e o benza agora:.o praxe
fem prevalecido em contrario

?
6hc a pratica usada á muitos armos.
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do-os desde o canto a lhe o meio com a mesma distancia, era

que fez os primeiros, esemeahir o thurihuio fora do Altar.

Tanto que chegar ao meio faça a reverencia competen-
te , e ria forma, que se demostra nos números 16, i7,
e 18, incense a parte do Evangelho por junto aos cas-

tiçães, assim como incensou a da Epistola.; da mesma
sorte abaixando a mão incense a parte lateral com
do.is duetos, que se demostrão pelas números 19, e 20,

um em baixo outro mais em cima, e vollando-se para o
Altar, sem mover o pé esquerdo do lugar, era que esta,

mas sjm estendendo somente o braço, e pé direito para
o meio, desse mesmo lugar incense com três duetos
por modo de meio circulo a plárikie do Altar até o
meio, como se demostra pelos números 21, 23, e 23,
depois voltado para o lado da Epistola , retirando o pé
direito' para iras do esquerdo, incense a parte anterior

diante rjo Frontal com três duetos pela ordem dos nú-

meros 2 4 , 25 , e 2G , distribuindo-os com a mesma
distancia um do outro com que os fez, incensando a
planície do Altar, acompanhaudo-os com os passos para
o meio, e movendo o Ihunbulo para diante, e não
para a parte do Evangelho; depois, fazendo a reveren-

cia competente, quando passar pelo meio do Altar,

continue do mesmo modo' a incensar a parte anterior

do lado da Epistola peia ' mesma ordem dos números
27, 20., e 29, o que feito, sem cruzaras mãos, en-
tregue na parte lateral do Subpedaneo o thuribulo ao
Diácono ,, e levantando as mãos diante do peito, ahi
espere, que elle , desceado ao plano o incense.

9. Se no Altar
?

ou sobre a banqueta estiverem
Relíquias ou Imagens de. vulto, tanto que o Celebrante
incensar a Cruz, elhe fizer inclinação, ou a genuflexão

,

se ahi estiver o Sanctissimo , logo, sem se apartar do
meio do Altar, nem fazer inclinação ás mesmas Rehq-ui-

aj^ou Imagenp, iacense primeiro-, as que estiverem áá
par-
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paríe do Evangelho , com dois duetos, na forma demons-

trada pelos números 4, e S, ou ellas aejão muitas, ou
poucas, ou uma sò, e fazendo de novo inclinarão à Cruz»

ou genuflexão ao SancíissimO , incense do mesmo modo,
as que estiverem do lado da Epistola, pelos números 6-,

e 7 , sem se apsrrtar do meio , nem fazer a humas , ou.

outras reverencia alguma antes , ou depois de as incen-

sar ; e sem outra reverencia
,

prosiga a incensação &o
Altar como acima se disse.

10. Não havendo Relíquias, ou Imagens, senão

uma sò, esia será posta no lado do Evangelho, e eol-

locada sobre a banqueta, e tendo o Celebrante incem-

sado a Cruz, logo im mediatamente incense a mesma
Relíquia com dois duetos/ sem lhe fazer inclinação algu-

ma antes, ou depois; mas sim a reverencia competen-
te para o Altar , logo que acabou a incensação da Cruz

,

e depois de incensada a Relíquia
, quando se apartar

do meio para incensar o lado da Epistola. Advirta o

Celebrante» quef sò se devem incensar as Relíquias, ou
Imagens, que estiverem no Altar j ou sobre a banque-
ta, e não aquellas, que estiverem em outro qualquer
lugar, ainda que seja á réda da Sacrário ( x ), mas

,

para que se incensem as Imagens, não é necessário, que
estas tenhão em si Relíquias. ( z )

11. Note-se: para que a sobredita incensação seja

executada com. perfeição , compostara, e gravidade de-

ve o Celebrante observar o MethodOj e advertências se-

guintes I. Não ha de mover o corpo, sem a cabeça na
ducção, e reducção do thuribulo; sempre ha de conser-

var a mão esquerda immovel, e firme sobre o peito corá

(.os) Merati, e A' Portu , et alliL

( % ) Aesim o declaiou a S". C. dos Ritos em 21 de Marçj»
de 1744. Veja-se Catalani Commentadorao Ceremonial dos Bispos,

lir. 1. Capit. 23. §, 6. num. 8. contra Quuvti, e Merat,

18...
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a es trem idade das cadêas; com a direita tomará b thu*
ribulo o mais perto do operculo, que ihe fòr possível

>,

deixando tão somente aquelle espaço de cadêas, que
for necessário, para ihe dat movimento. II. Terá cui-

dado de ter o thuribulo bem fechado para evitar o pe-

rigo de cahir alguma braza sobre o Altar. III. Ha de
mover a mão direita com o thuribuio successiva, e bran-
damente, sem acceleração , nem estrondo, ievando-acom
mais de meia extensão do braço , do objecto

t que in-

censa, até à altura dos olhos, e crazendo-o para «i atè

defronte do peito , onde formará um meio circulo , e

concluirão inteiro, que fica ovado, deixando cahir o
braço. IV. Quando incensar o Altar, não vá inteira-

mente voltado para elle , mas algum tanto de iado

,

movendo sempre primeiro o pé, que estiver maia pró-

ximo ao Altar, e concordando decentemente os passos

com as acções.

12. Incensado o Celebrante pelo Diácono, volte-

se para o Missal, e leia em voz intelligivel o Intróito

juntamente com os Ministros Sagrados, e nesse mesmo
lugar- diga com elles alternadamente os Kyrios, e tendo-
os acabado, espere, athé que o Goro principie a cantar

o ultimo Kyriè. Porem, quando estes sejão demorados,
o Celebrante se poderá assentar, fazendo primeiro nesse

mesmo lugar inclinação para a Cruz, e descendo ao as-

sento pelos degraus lateraes , onde persevere asjentam,
e coberto do mesmo modo, que se diz no nunr.ero se*-

guinte, athé que, dado o signal pslo Ceremoíii.irio , ti-

re o barrete, e pondo-o sobre a Salva, ou dan lo-o ao

Diácono, levante as mãjs ante o peito, e vá pelo.mes>
mo plano do assento genuffectir no primeiro detjráo

,

que ahi estiver diante do meio do Aliar, ou sò rhí-nle

fazer inclinação medíocre, se ahi náo estiver o Santís-
simo no Sacrário, e suba ao Artar. (a)

] 3 Ha-

( a ) Se o Prelado estiver presente, veja-se o num, 14 sVbsequente,
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IS. Havendo de dizer-se o Hymno Angélico, tan-

to que o Coro acabar de cantar o ultimo Kyrie , o Ce-
lebrante entoe: Gloria in excelsis Deo: & esperando

, que
os Ministros Sagrados subão aos seus lados, tendo estes

chagado , e nao antee
,

prosiga em voz inteíligivel
s

e

continue com elles: Et in terra pax,<§r., e tendo rezado

o Hymno, se quizer «ssentar-se , faça a reverencia com-
petente para o Altar, e vá, precedendo-o os Ministros

ao assento
,
pelos degràos laterais. Depois de se ter as-

sentado, receba o barrete, e cubra-se: Quando no Coro
se cantar algum doa verses da Gloria , a que o Clero se

costuma descobrir, e inclinar, o .Celebrante o faça

também, e se nesse tempo fòr andando para o assento,

parando primeiro, volte-s© para b Altar, e esteja para
elle inclinado, em quanto se cantar o mesmo verso;
porem, seja estiver assentado, descubra-se , e ponha
o barrete sobre o joelho direito, tendo a mão esquerda
extensa sobre o esquerdo , e deste modo persevere in-

clinado , em quanto se cantar o mesmo verso; no res-

tante, e em todas as occasiões , em que estiver assen-

tado, porá as mãos sobre a Casula extensas no mesmo
lugar dos joelhos. Junto ao fim do Hymno, dado o
signal pelo Ceremoniario . descubra-se , dê o barrete ao
Diácono , e và para o Altar na forma, que s« disse no
numero 12.

14. Depois do Hymno Angélico, ou quando este

senão disser, acabado o ultimo Kyrie , beije o Altar,
e voltado para o povo , cante: Dominus voôiscam , de-
pois, na forma do costume, vá ao lado da Epistola can-
tar as Orações, o que fará com gravidade, e mais, ou

' menos pausa segundo a Solemnidadc o pedir, (b) Aca-
badas

( 6 ) Nas Mi*sas feriaes havendo de d ; zer-se: Flectamus ge<-

fiua , o Celebrante tendo dito: Oremvs , espere
, que o Diácono o

cante, e o Subdiacono responda Lcvate
, perseverando entre' tatit»

o mesmo Celebrante era silencio, e sem genuflectir. í
Cj
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badas a3 'Orações , fazendo nesse mesmo lugar inclina-
ção para a Cruz, và assentar-$e no seu assento, onde,
recebendo o barrete, esteja coberto athé o fim da E-
pistola. Quando o Subdiacono cantar na Epistola os
Sanctissiraos Nomes de JESUS, de MARIA , ou o do
Saneio daquella Solenmidade , descubra-se , e lhe faça
a reverencia competeiaíe. Quando na Epistola se can-
hão as palavras: In nomine J€su omize genujlcctatur , ép.

•

o Celebrante , deposto o barrete , levante as mãos ante
o peito, e faça genuMexão nesse mesmo lugar, voltado
para o Aliar, e assim persevere, athé a palavra: Infir-
norum, iticlusive^g o mesmo faça, quando.no Coro se

cantar o verso: TJfem Saneis Spirilus,, fy. depois disso

Je vante-se , e novamente se assente 5 e cubra a cabeça
:eom o barrete.

15, No íim da Epistola, quando o Subdiacono
vem tomar a benção, o Celebrante depondo © barrete,
Jeyante-se com as mãos juntas diante do peit© , e ao
mesmo $empo, que o Subdiacono gfenuílecte aos $eus pés

,

-encostando a mão esquerda sobre o peito, ponha a di~

#eita sobre a parte superior do Livro das Epístolas
,
que

q Subdiacono tem nas mãos, e tanto, que este lha beijar,

sem dizer palavra, faça sobre elle o Signal da Crua, e
perseverando em pè cora as mãos juntas diant j do pei-

to, diga pelo Missal, que lhe ministrão os Ministros Sa-
grados o $/. , JrccfO',. ou Sequencia competente/ Naa
.Missas 'do Espirito Sancto, paem-se de joelhos no degrà»
do Subpedaneo entre qs Minietros Sagrado^?5, quando ae
canta o f, Peni Saneie Spiriius , <%\ , e estando assentado

jq fará no mesmo lugar do assento. ,( c ) Se o Prelado ea-
• tiver

( c ) Nas Missas do Rito .Semidupíes , e feriaos, o Celebrante
^\ão se assenta, era quanto o Subdiacono. canta a Epistola, mas
j©uvi»do-a, ou lendo.-a no mesmo tempo, em. que elle a canta, diga,

Immedíatatnente o tyf , ou Tracto Sc., o que feito, persevere no me?*

#10 ía-do da Epistola •, <xú qi^e o Subdiacono venha recebera hpa-
çao



Farte ff* €apu. I. I4r

tiver presente j o Celebrante, acabada a Epistola, de-
pondo o barrete, levante-se, <e no meio dos Ministros

Sagrados, saúde com inclinação o Prelado, e vá ao lá'

do da Epistola dizer o ç.% -, Tracto, <$. pelo mesmo Mis-
sal, que está sobre o Altar» Not-e-s-e, que assistindo ò

Prelado á Missa, o Celebrante o deve saudar todas as

vezes
,
que se apartar do Altar, e quando voltar déíóra

para elle,com a diiTerenea porem
,
que, quando se apar-=

lar do Altar, o saúde primeiro, e logo ao depois saúde
o Prelado, .-quando passar por diante delle , raas

, quan-
do voltar do assento para o Altas', saúde primeiro o Pre-

lado, e depois o Altar, quando tem chegado ao meio
4elle. Advirta mais o Celebrante

,
que estando presen*

te o Prelado, não 4eve fazer o Caliz de assentado , mas
sim de pé junto ao Aítar, do mesmo modo, que abaixo
«e declara na nota do numero 16 ; tractando das Missas
do I^tõ Senudupleg, e feriai, excepto, que o Celebran-
te nãp dá a benção para aagoá, pois pertence ao Prela-

do, quando este se acha presente: preparado o Caliz,
o Celebrante a^iáta ao Evangelho no lado lateral do
Suhpedaneo, como ahi se declara na mesma nota Sobre-
dita.

1(5. Tanto, que o Celebrante acabar de \êr o 5/.

,

ffiácló, ou Sequenria , cjK, assente-se, e tomando o barrete,

cubra se ( d ). Depois, quando o Subdiacouo lhe offe-

recej acolhermiia com a agoa , para a benzer tire o bar-

rete.

çào , a qual o Celebrante, volta ndo-se eom a face para a parta

lateral cia mesma Epistoía , lliá de na forma
,

qie se disse neste

numero lôi Nas ferias da Quaresma, poem-se de joelhos no Sub*
pedaaeo entre os Ministros Sagrados

,
quando se eanta o fl. Adjw

va nos, &.. , e assim persevera atè ò fim do mesmo verso.

que
fsado
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e sustendo-o na mão esquerda sobre o mestra? joHho,
ponha a direita sobre o peito, e benza a agoa dizendo
a sua Oração compptente ; observando alem diãto tudo
o rnais, que dissemos na Ordem da Missa rezada a este

respeito ; depois que o Celebrante conclui-r as Orac ^

espere descuberto
,
que o Diácono o saúde, quando ridje

se ^partar j e Undo-lhe correspondido com inclinação

de Cabeça , cubra-se com o barrete, e pondo no lugar

dos joelhos as mãos extensas sobre a Casula, assim perse-

vere atè que o Diácono chegue á sua presença
,
para

receber a benção antes do Evangelho.
17. Quando p Diácono chegar à sua presença, pa-

ra pedir a benção, o Celebrante, depondo o barrtie , é
levantando-secom as mãos juntas, diga: Dominus sit^%\

t

depois faça o signal da Cruz sobre elle dizendo: In no-

mine Patris ,<^. , e tendo a mão esquerda junto ao pei-

to, ponha a direita na parte superior do Livro dos Evan-
gelhos, que o Diácono tem na mão, e tendo-Jha este

bei

fazendo reverencia á Cruz, persevere ahi mesmo, atíie' que os Ml-,

nistros Sagrados mudem o Missal , e preparem o Caliz , tendo neste

mesmo tempo as mãos levantadas diante do peito, e quando o Suh-
diacono lhe offerecer a colherinha com a agoa para a benzer, pon-
do a mão esquerda abaixo do peito , com a direita benza a agoa

,

dizendo ao mesmo tempo a Oração, ou Orações competentes, e ob-
servando nesta parte, o que dissemos na Ordem da Missa rezadai

Quando o Diácono põem o Missal sobre o Altar para dizer: Mun-
da cor meum , o Celebrante se desvie- algum tanto para o lado do
Evangelho, e quando o Diácono lhe pedir. a benção, voltado para

elle, e com as mãos juntas diga: Dominvs sit s &. depois faz o Si-

gnal da Cruz sobre elle, dizendo: In nomine Pairis , &. , e tendo a

mão esquerda junto ao peito, ponha a direita na parte superior do
Livro dos Evangelhos

,
que o Diácono tem na' mão , e tendo-lha

este beijado, espere que levantando-se , lhe faça reverencia; depois

volte-se para o Altar , e faça inclinação à Cruz no mesmo tempo
j

ém que os Ministros genuflectem , e logo vá para o lado da Episto-

la, ficando voltado para o Altar , athe que o Diácono principie a.

cantar: Dominus vobiscicm.



Parte II. Capit* I. T4&

beijado , novamente as ajunte diante do peito, depoig
ponha, e benza o incenso na forma costumada ( e ).,

e quando os Ministros se apartão da sua presença eor-

responda á reverencia
,
que lhe fizerem , saudando pri-

meiro o Diácono , e depois o Subdiacono com inclina-

ção de cabeça*, e assim persevere, até que o Diácono
cante: Duminus vohiscum.

18. Tanto que o Diácono principiar a cantar: Do-
minus vobúcum , volte-se para elle , e assim persevere

com as mãos juntas , afchè ser incensado pelo mesmo Di-
ácono , depois do Evangelko ; advertindo, que deve fa-

zer o Signal da Cruz sobre si do modo ordinário
,
quan-

do faz o Diácono, e quando este cantar o Sanctissimo
Nome de JFSUS, o Celebrante incline a cabeça para a
mesma Cruz, que preside no lugar, em que se canta o
Evangelho, nem deve ajoelhar nesta occasiâo , ainda
que o Diácono o faça ; da mesma sorte se incline para o
Ilibar do Evangelho, quando nelie se canta o Sanctisai-

mo' Nome de MJliÍA . m; <* <io» Sanctos, de quem celebra

(f), e haven.jo de ger uílectir , o faça voltado para o
mesmo lug-ar, em que se cantão Evangelho, No fim
do EvangeJho beije o Livro no lugar, que lhe mostrar

o

. ( e ) .Assistindo o Prelado à Hí.ssa, a. elle pertense dar a ben-
ção ao incenso, e teunnem n D ..wi o, e beijar o Livro no í

Evar.gtlho, no qual pasq c Celebrante não diz: Per JEvavg
dieta ,

'&.

(/') N^-tc-se
,
que a dor.tr; a dos mais Rubricistag não *t À

lugtr ifesfea parte, p-oriqué estes mandão, qóè o Celebrante faça in-

clinação ^ n ra > Aliar, quando sp cante o SS. Nome de JJESUS,-
e da im . »a sortt ; havendo de genni3e<tir

,
que o fac,a voltado para

o Aliar; porem < .ama a Nossa Rubrica, manda, que a Cruz presi"?

da no nl^srrço tê© po , e lugar, em que se tanta o Evangelho, es-

tando alxi ci Imagem lo Crucifixo, claro uca, que para esta r»e$ma
se devem faser as rtv^rencias sobreditas, por ser este o mesmo, que

aquelles reveieneeão para o Aliar.
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o Subdi-aCQco , dizendo ao mesmo tempoí Per Evân
ca dieta

,
§s , e ficafá virado para o Diácono, atbé que

este o tenha incensado; isto enlende-se, não estando
presente o Prelado.

19. Incensado o Celebrante pelo Diácono, và aa
meio do Altar do modo, que se disse no numero 12 -,-

e

cante Credo in unum Deum (havendo este de dize.r-se)|

e o prosiga com as Ministros Sagrados, depois que es-

tes chegarem aos seus lados/, praticando as mesmas in*-

clinações, e genuflexão , que dissemos na Missa rezada-.

Tendo-o rezado, âe quizer assentar-se, observe o mes-
mo, que se disse no numero 13. Quando no Goro se
cantar: Et incamatus est

, #. r tirando o barrete com a
mão direita o ponha sobre o joelho, e frsteja inclinado

athé ao fim do dito verso , isto he, se ja estiver assen-

tado ( (j ); quando porem esteja ainda em pè , faça ge*

nuflexão entre os Ministros Sagrados voltado para o Al-
tar, e assina persevere athè o fim do dito v-eeso ; e se o
Celebrante não se assentar-, ficando junto ao Altar no
meiodo Subpedaneo, quando no Goro se caníar: Dts-t

cendií de c celis , faça reverencia á Cruz* desça ao degrn©
do Subpedaneo, e ponha-se de joelhos no mesmo* éfflM

ire os Ministros Sagrados, depois levante-se, suba ao
Subpedaneo, e fique em pé como estava.

20* Jomto ao fim do Symbolo , avisado ^ pejo Cere

-

moniario, descubra-se , e vã para o meio do Altar ãè
mesmo modo, que se disse no numero 12; tanto que ò
Goro acabar de cantar o Symboio, ( ou se este senão
disser; tanto que o Diácono o tiver incensado derioia

do Evangelho ) beije o Altae, © virado p*ra o Povoz-

eai!-
•

i i
i mu i n' i

l i. »r i ) . ,, i -

1

,
i

1 1 ii i , | ,
|

( g ) Exceptuão-se da. doutrina referida a* -três -

Missas d*
Natal, e o dia da Anntmciação de N. Senhora1

, •em que "o Celé-'

brante ajoelha, em qLia.nt.ose canta o verso dito, ainda que se ache
assentado, assim o prescreve o Nosso ; Kaleadaiio nãs suas adveitehv

cias ;
pois que nesta parte foi recebido o i)eçreto <& §. C. dos

Eitos
?
que ajsiin o detenxiiua,-
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«ante Dônunus vohíscum; depois voltando-se para o Al-

tar, cante Oremus ; e leia em voz baixa o Offertorio ; &
que feito, desdobrando a parte anterior do Corporal,

diga a Oração: In tuo conspeciu , &. , e recebendo do Di-

ácono a Patena com a Hóstia , a offereça na forma cos-

tumada , e tendo-a deposto sobre o Corporal entregue a

niMma Patena ao Diácono , e logo este lhe ministra o

Caliz ,
que offerecerá na forma ordinária.

21. Depois que o Celebrante tiver dito: Vem san-

ctificator, &, ponha incenso no thuribulo, dizendo no

mesmo tempo a Oração: Per intercessionêfn Beatí M\-
cliaelis, &. , fazendo o Signal da Cruz sobre o incenso

| no mesmo tempo , em que disser a palavra: Bme % diee-

rc, §; , e recebendo o thuribulo, sem fazer reverencia

alguma à Cruz, ou ainda ao Sacramento (sa este estiver

presente ) incense a Oblata, fazendo três Cruzes sobre

a Hóstia, e o Caliz, dizendo no mesmo tempo a Oração:
Incensumislud9

&*
i
deste modo ao primeiro Signal da Cruz:

Tncensum & istud, ao segundo: a te ^ benedtctum, e ao

terceiro: ascendat ^ ad te, Domine na forma que se de-

mostra na segunda Tabeliã, e se descreve nos mesmos
numeTos da antecedente figura, dizendo na linha do numero
1.° Incensum , e na travessa assignada com o numera 2.°

islud, e assim nos seguintes: porem deve notar-se, ainda
que na figura, assim dos circulos, como das Cruzes pres-

crevemos as Cruzes, e os circulos distinctos , he porque
de outro modo se não podíão notar as palavras, que a

cada um dailes correspondem , e nem por isso se hão de
fazer da mesma sorte com o thuribulo , mas sim na
mesma linha, e do mesmo modo, que &e forma a primei-
ra Cruz , se hão de formar as seguintes também , e o
mesmo se diz dos. circulos , excepto , que o terceiro se

forma da esquerda para a direita.

22.. Advirta o Celebrante, que quando faz as Cru-
zei
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zes com o thuribuio , as deve formar do mesmo modo ,

que ã» faz com a mão, fazendo uma linha, que princi-

pie da extremidade da Palia do Caliz, e apanhe a Hós-
tia, e isto na mesma altura, não abaixando o thuribuio
no mesmo tempo, que forma a linha, «em também fa-

zendo pontos eotn o thuribuio, deste modo«*«, mas li-

nhas rectas, e continuadas. Tendo formado a linha re-

cta, faça com o mesmo thuribuio a transversa entre a
Palia, e a Hóstia na mesma altura, em que fez a linha

recta; depois que o Celebrante formou as três Cruzes
eobrè a Hóstia f como acima se demostra , forme três

círculos à roda da mesma Hóstia, e Caliz, os dous pri-

meiros do lado direito para o esquerdo, eu terceiro do es-

querdo para o direito, dizendo nu primeiro circulo, que se

demostra na terceira Tabeliã pelo numero?; as palavras:

JEk descendat super nos
y
no 2, que se tWaçreve pelo nu-

mero 8. Misericórdia , e no terceiro assignalado com o
numero 9. a palavra: Tua.

23. Goncluida a incensação da Oblata, e feita a

devida reverencia incense a Cruz com ires duetos , e

fazendo nova reverencia, progigà a incensaçào do Altar,

distribuindo as palavras como vao notadas na primeira

Tabeliã ( h ), na bui ai se contem os mesmos números,
que dènotão a desiribuiçao dos. duetos <\\ mesma sorte,

que ja se disse, e fica demonstrado na primeira Tabeliã
jáa incensaçào do mesmo Altar. Tant<» que o Celebran-

te concluio a incensação do Altar, entregue o thuribuio

ao Diácono , dizendo: Accendal in nodts , &. , e no mes-
mo

( h) A distribuição das palavras, que vai notada na primeiía

Tab.'lla, tem lugar , quando no Altar houverem Relíquias: porem
não as havendo o CeleVrante, inc3nsada a Cruz pelos números 1

,

&, e 3, passe immediatamente a incensar o A|Jt»r p-lo« números 8,

9, &. , e deixando os números 4, 5, 6 , e 7 , qi$d correspondem ás

RekquJas , accommode as palavras , que lhe competiào nos números
-seguintes» =
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TABEIXA III

Jp4 ra ue se oíemosírao JVfet/ioao, eOrcUm c/e

LTicensai- a Oblata por mocto c/e circulo.
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mo lugar espere, qne o Diácono o incense ( i); depois

Jave aa ni&os, e prosiga a Missa na forma costumada.
24. N®12 ã 4 5 G 7

Dtrigatur Donâne Craiio inca , ííiwí incensum ili coi-speciu Ivo:

8 9 10 11 13 13 14

elerolió rnanuwn mearuvi sacrificivm vespertivum. Pone Domina
15 16 17 18 19 £Q 21 22

custodiará ori meo , «tf òsitúm circuns 'antice labii» méis: ut nort de-

«i 24 25 26 £7 28
cliriet cor meum in verba mcliticc , oá excusandas cxcusaiiones in

£9
pçççalifi..

( i ) Havendo Se' mão, o Celebrante , depo's de ser incensada

pelo D.acotio no lado da Ep stcla , Lesse metuio luzrár, voltai .do-se

para a Cruz , lhe taça a devjds re.veienca, e vá peles degráosJa-
teraes ao seu

f
asséntô , ahi ausentado ponha o seu 'aríete, e persevera

€<•> '.erto, até que, o Pregador chegue á sua presei ça para lhe pe->

d.r a benção; adveitindo, qtie deve descohiir-s<*
,
quando os Minis-

tros Sagrados o saudão, tanto quando o D acouo chega a sua pre-

tença depois da ineensação do Coro , como quando o mesrrlo Diá-
cono, f Su! d acono o reveienceão , antes de se assentarem. Log®
fjue o Pregador chegar á sua prese* ça cepos ha o barrete, e pon-
do-se em p'e cem as mãos levantadas ante o peito, e estando o
Pregador de joelhos, ou »òrnei;'e inclinado^ se íôr Cónego, e tendo
dito: Jube Donme benediecre , íhe dê a benção na forma seguinte,

Dominus sit in corde tvo , el in labiis ivis ut di.orie et comitetentcr

annunciare valeos Sanctum verbirm suum , e dando-lhe a l.ençao

d ga: in noniine Pairis , ^ eí /•'/7?V, et Spirit.ns Sancti. JSmen\ e<

lendo feito sobre o mesmo Pregador o Sgual da Cruz, lhe dê a
beijar a costa da mão direita, e não a palma. Ao principio do Ser-
mão, descoluindo-se , faça o Signat da Cruz, e inclinado reze a
saudação Angel ca. Todas as vezes que o Pregador proferir o*

Nomes Sanctissimos de JJi&US, de MATilA, oudoSanctodaquel-
la Solemnidade , se descubra , e faça a reverenc a competente a
cada um destes. He doutrina de muitos ; ve^a-se Caslaldo Liv. 2.

Sect. 1. Capit. 5. No frn do Sermão và ao meio do Altar do mo-
do, que se disse qo numero 12., e ahi genuflexo no degráo do
do Subpedaneo, rrze as Orações que pedio o Pregador, o que
íèito, vá em direitura ao lado da Epistola, para lavar as mãe*»
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24. No fim do Prefacio diga com os Ministros Sa-

grados.em voz intelligivel: Sanctut
,

$-. , dep >is princi-

pie o Canon na forma costumada, advertindo em fazer

eomos Ministros Sagrados as genuflexões ao mesmo tem-
po

,
para o que , quando o Diácono houver de fazer al-

guma Ceremonia antes de genuflectir immíKliatamente ,

exemp. gr, , cobrir o Caliz depois da consagração , £f .

,

o Celebrante espere
,
que elle o faça , e depois faça ge-

nuflexão ao mesmo tempo que elle , <§r. Tendo dito a
primeira Oração depois do Âgnus Dei, beije o Al-
tar, e voltado para o Diácono lhe dê a paz, pondo-
3he as mãos sobre os hombros, e chegando a face esquer-
da á do Diácono, dizendo no mesmo tempo: Pax tecum,

e logo voltado para o Altar prosiga as Orações subse-

quentes. Recebida a abluçSio ( se não houver de dar a
Sagrada Communhão, por que então observará as Cere-
monias

,
que adiante se ensinuão , tractando da Commu-

nhão do Clero ) ponha o Purificador sobre o Caliz, para
que o Subdiacono o purifique , e fazendo reverencia à
Cruz na forma do costume, và ao lado da Epistola dizer

a Antiphona: Cemmunio , dita esta, vá ao meio, beije o
Altar , e cante: Dominus wbiscum , e ímmediatamente
vá ao lado da Epistola cantar as Oraçõe* que a Missa
tiver. Na Quaresma cantando Missa de feria, depois de
dito.* Oremus , antes da Oração: Super populum , espere,

que o Diácono cante: Humiliate capita veslra Deo , sem
se inclinar , quando o Diácono canta as sobreditas pala-

vras, nem ainda, em quanto elle mesmo diz, a Oração

;

advertindo ciue
,
quando disser; Oremus, deve ser em

voz de cântico , como nas mais occasióes
,
que cantar:

Oremus, porem a Oração se deve dizer em voz submissa,

mas inteíiigivel ( depois que o Diácono tem cantado as

sobreditas palavras ), dita a Oração, levante a voz
em tora de cântico, e cante a sua conclusão do mesmo
tnodoj que se costuma cantar no fim das majs Orações.

%
r
Q Tendo
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15» Tendo acabado de cantar as Orações , vá aô
meio do modo sobredito cantar:- Dominus vohiscum , e
sem dizer; lie Missa est

t
persevere voltado pára o Povo,

até que o Diácono tenha cantado o mesmo Ite Missa
€5í, ou Verbum Patris, ou $letkt,&., nos dias permittidos,

o que feito , dè a benção do nvodo ordinário , e voltado

para o Altar, diga na íòrma costumado: Placeat tibi,&;.,

quando porem em lugar do Ite Missa est , o Diácono
houver de cantar; Benedicamus Domino, o Celebrante
não fique voltado para o Povo, mas tendo cantado: Do-
minus vohisciwi, dê a benção, e voltado para o Altar

espere inclinado , até que dito pelo Diácono: Benedica-

mus Domino , o Coro tenha respondido: Deo gratias , e

logo diga na forma costumada: Placeat tibi,&,; depois

diga o ultimo Evangelho , no fim do qual venha ao
meio do Subpedaneo genufíexo no degrào deste entre os

Ministros Sagrados, diga a Antiphona do tempo, ob-
servando nisto o mesmo, que se disse na Ordem da Missa
rezada: Depois descendo ao plano, faça a devida reve-
rencia para o Altar, e recebendo o barrete, com elle na
mão saúde o Coro, e vá para a Sacristia, na mesma
fòrma, em <|ue veio para o Altar, cobrindo-se imme-
çUatamentej depois que tiver saudado o Coro.

CAPITULO SEGUNDO.

instrue-seo Sacerdote Brackarense nas Ceremonias ãà Mis*
sa Solemne na presença do Sanciis&imo Exposto.

1. g~^ Sacerdote, que houver de celebrar Missa
V-/ Solemne no Altar, em que está o San-

Ctissimo Exposto ( t ) alem do que ja se disse no Capit.

an-

t ) Não tem a Nossa Rubrica Brackarense exposição alguma
pa»
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antecedente, deve observar o seguinte. Tanto que che-
gar a avistar o Sanctissimo Sacramento, descubra-se ^ e
entregando obarrele ao Oedencjark» , và áara o Altar

com as rnàos levantadas ante o peito, entrando no Coro
o saúde na forma do costume, e ch.-gand- aos degràos
do Altar com os mais Ministros f.iça g£.uiiftex5o no pla-

no com ambos os joelhos , e iuclimça' ' profunda; e o
mesmo observará, quando acabada a Missa, fôr p0ú a

Sacristia: todas as laais íjfenuaexòVs, qjag fizer no tempo
tia Missa., serão com Inin só joelho , excepto, quando
te apartar do Altar pafa q sm assento, cu d^sie voltar

para o mesmo Altar, e tiver chegado á presença do
Sanctissimo S&çr,a?3aehí%-, com > lambem

, quando incen-

sar o Sanctissimo Sacramento Exporto.

2. Quando p )>•'••m o S hm-i i>snn<> riUo estiver Expos-
to, e haja <|e expor »<•*. mo piíudpio da Mi sa , o* Cele-

brante observando <» ine-nno qn« se plisse ir.ietando da
Blissa S>!emoe, tanto que chegar ao meio do intimo de-

grào , sobre elle foça geou!! ^-ío com hum só joelho, e
ponha incenso no ihjrtb alo m forma costuma la, porem
sem benção (o rnesaío obs-ovará iodas as vezes, que hou-
ver de incensar.o Sanctissimo Sarramenlo (m ), e posto-

de joelhos no intimo degrao, espere, q ue o Coro oa»Ke 7V/n-

tum ergo, <$-.,e tendo-se prostrado às palavras: fenerrmur
eemui, recabao thuribulo, e incense o Sanctissimo, fazen-

do-

para semelhantes Missas, porque no tempo, em que cila foi for-

mada , ainda não havia nesta Nos*a Igreja o uso de exrór o SS.
Sacramento, na forma hoje prateada: portanto,* tudo o que sa

escrever neste ponto, è tirado do Rito Romano, e pratica do A ice

bispado fumada no uso approvado pelos Prelados.

( m ) He regra geral, que o Celebrante só deixa de benzer o
incenso, quando houver de incensar o SS. Sacramento semente.

lia omnes ex Ceremeuiali Jipiscvp. Liv. 1. Lajjii. 23. num. 18. t

e 19.
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dsolha inclinado profunda antes , e depois.

3» Principiada a Misia na mesma forraa
, que a

Solemne, feita a confissão, e dito: Oremus , suba ao
Subpedaoeo , e logo com os Ministros Sagrados faça ge-

nuflexão com hum joelho, c tendo beijado o Altar de-

pois da Oração: Oramtts te Domine, $*. , faça genuflexão
(n), e voltando-se com a face para o lado da Epistola,

ponha ineetuo no thuribulo , e lhe de a benção, depois

genuflectiii«io novamente desça ao plano. ( o ), ahi genu-
ílexo no iuiinio degráo , receba o Thuribulo , e incense o
Sanctissimo Sacramento com três duetos pausados, com
toda a gravidade, e inclinação profunda antes , e depo-
is ; lf>go Ievani.ando-se suba ao Sul pedaneo , e genufle-

ctindo com hum só joelho , sem incensar a Cruz (p ) s

faça a ineensação de Aliar ia frjrniá costumada.
4. N«< hm da incensaçào do Altar o Celebrante

entregue b thuribulo ao Diácono, e sem voltar as costas

ao Altar desça o dégráô do Subpedaneo , e fora deste è
incensado pdo mesmo Diácono, estando entre tanto com
a face voltado para o Povo. Depois pela mesma parte
lateral suba ao Supedaneo , e no lugar costumado , sem
fazer reverencia alguma, principie p Intróito, é prosi-

ga a Missa na forma costumada. Quando no C6ro.se
cantar o ultimo Eyne , \i* ao meto faça genuflexão com
um joelho ( o que observará s* n.pre que chegarão meio?

ou delle se apartar ), entoe: Gloria in excelsis Dco, e
ten-

( n ) Esta é a, praxe. Veja-se CavaPer. tem. 4. Capit. 8. §„

30. num. 4.

(o) He este o costume da Nossa Cathe/kai Primaz. Ceremo»
nial dos Bsspos li?. 2. Cap. 33. num. SejG. Veja-se Merati folhas

.460 num. 9.

( p ) !S. R. C. 29 de Novembro de f73jQ. A Imagem nunca
se incensa <»taudo presente o Origii aJ. Ncte-se: nunca se devem
pôr Relíquias no Aliar, em que está exposto o SS„ Sacramento S*
R. G. 2 de Septembro de 1741.
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tendo dito o mesmo Hymno com os Ministros Sagrados 9

faça genuflexão eom ambos os joelhos , e và pelos de-
gráos lateraes ao seu assento , onde esteja descoberto

,

mas assentado, em quanto se cantar o Hymno Angelic»

( q ) , observando as mesmas inclinações do costume

,

q,uando no Coro se cantarem as suas respectivas pala-

vras, e permanecendo inclinado, em quanto estas

se disserem; mas não nas suas repetições. No ul-

timo verso do H^mno, dado o signal pelo Ceremonia-
rio , vá do mesmo modo, que se disse no numero 13 do
Capit. antecedente para o meio do Altar, ahi entre os

Ministros Sagrados faça genuflexão com ambos os joe-

lhos (e o masmo deve observar todas as vezes, que
se apartar do Altar para o assento, ou deste voltar

para o mesmo Altar ) , depois subindo ao Subpedaaeo^
beije o Altar, faça genuflexão com um joelho , e reti-

rando-se algum tanto para a parte do Evangelho
, para

não voltar as costas ao Sacramento ( d que sempre
observará todas as vezes

,
que se voltar para o Povo )

cante: Dominus vobiscum, e logo virando-se para o Al-
tar,. novamente faça genuflexão no meio, para k ao lado

da Epistola, cantar as Orações.
5. Depois que o Celebrante concluir as Orações,

fazendo nesse mesmo lugar genuflexão para q Sacctissi-

íiio, và sentar-se no seu assento, em quanto o Subdia-
çono canta a Epistola; fiada a qual, e dada a benção ao-

Subdiacono , vá ao lado da Epistola, onde genuflectindo

junto do Missal, diga o $/. , Tracto , <J\ pelo mesmo
Missal ,

que está sobre o Altar, o que feito vá ao meio
do Altar, faça genuflexão com hum joelho , e faça o Ca-

Jiz-

( g ) Ainda que alguns dos Jlubricistas sjio de opinião contra-»

ria: com tudo este he o costume da Nossa Catliedral Primaz ; e as»

sim o favorece a Instrucçâo Clementina , num» 17 ', O que segueoa,

alguns AA»
j
que depois de&ta escrever^Q.
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Jíz do thesTnõ modo, cjue se disse na nota do numero 16 . /. f*i-

traclandodas Missas Semiduplices , e feriaes: depoisfaça

genuflexão, e ahi mesmo, voltado para o Diácono, lhe

dê a benção do modo ordinário para cantar o Evange-

lho; ponha, e benza o incenso no mesmo lugar, e logo

voltado para o Altar fazendo a devida genuflexão , vá

ao lado da Epistola, onde persevere sobre o Subpedaneo».

e voltado para o Altar, ate que o Diácono principie a

cantar: Dominus vofiiscwn. lanto que o Diácono prin-

cipiar â&cantar, volte-se para elle . e assim persevero

com as mãos juntas, e nesse mesmo lugar sobre o Sub-
pedaneo , até ser incensado peio Diácono no fim do-

rnesmo Evangelho.
6. Depois de ser incensado , vá ao meio ; faça ge-

nuflexão com um joelho , e cante: Credo in unum Deum;
depois de o ter dito com os Ministros Sagrados, faça

genuflexão com ambos os joelhos, e vá para o seu as-

sento na forma costumada; ahi, estando descoberto,
observe o mesmo, que se disse no numero 19 do Capit.

antecedente, em quanto o Coro cantar o mesmo Sym-
bolo ; junto ao fim, dado o Signal pelo Ceremoniario

,

vá ao meio, faça genuflexão com ambos os joelhos , e

tfuBindo ao Subpedaneo , beije o Altar, faça genuflexão,

e cante: Dominus vobiscum, do mesmo modo que dis-

semos no fim da Gloria,

7. Dito Veni sanclificalor , &. , faça genuBexãocom
Eum fò joelho , 12 do modo ordinário ponha, e benza o
incenso para a incensação da Oblata, a qual incense sem
genuflectir, depois sem deixar o thuribulo , faça gan in-

flexão com hum só joelho , e pelo lado do Evangelho-,
para não voltar ao costas as Sanei íssi mç> Sacramento-,
desça ao plano, e genuflexo na- intimo degráo , incense o
Sanctissimo com três duetos, e inclinação profunda an-
tes, e depois, dizendo no me§rae íerapoa Oração,- Dm-

20...
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galar Domine., $*. , e levantando-se , suba ao Subpeda-
neo , faça genuflexão com hum sò joelho , e sem incen-
sar a Cruz , prosiga a incensação do Altar na forma cos-

tumada, genuílectindo com hum só joelho
,
quando pas-

sar por diante do SS. Sacramento. Acabada a incensário
do Altar, tendo dado o thuribulo ao Diácono , desça o de-
gráo do Subpedaneo , e fora delle será incensado pelo

mesmo Diácono; depois lave as mSos nesse mesmo lugar,

estando ainda voltado com a face para o povo ; feito is-

to , và ao meio, faça genuflexão atites de principiar a

Oração: Suscipe Sancta Trinitas , &. no fim da qual faça*

nova genuflexão, e se desvie algum tanto sobre o lado

do Evangelho para dizer; Orate , Fratres , e sem conclu-

ir o circulo, volte-se para o Altar, faça genuflexão, e

prosiga a Missa na forma, que se dÍ8*<* n« Capitulo an-

tecedente, quando tractamojs da Mibaa Solemne
> aug-

inentando-lhe as genafh xpes , respectivas, e já erisinua-

das,

8 Deve notar-se', que nesta Missa sempre se ha
de. fazer commemoraçãb do SS. Sacramento ; e por lanto,

quando a Mi^sa , tjtjé êè diz', não ê' própria do SS. Sa-
cramento, mas sim de álgunVá Frsta , sendo esta So-

lemne de primeira, ou segunda classe, defende Cavaíi-

eri tom. 4. pag 79. Deeteto «8.
,
que« a commemoraçao

do SS Sacramento se deve unir com a da Festa debai-
xo de uma só conclusão.; ainda qus? a Missa tenha ou-
tras •cò-tfvnein >r iç 1*38 ;ir j --.eotiVas

;
porque estas se de-

vem âítkéi \ -*!» óí4 Hk do Sacramento, segundo nesse

tempo resolva, a S. C« no Decreto seguinte Dum
Missa cantatur erram Sítnctissimo 8tcram*nlo in Altari

exposito , dehôt Jíeri commemoratia de endem Sanctissimo

Sactwnento post omnes alias'* commtmorationes de pratec-

pto ; et in Mlssis solernmhus tantum Festorum p> imos
,,

et staundoe classis est faciendi sub única mhpiuporie* S»

H* C. 23. Junii lTò6*inBrug. Porem este Decreto só tem
lu-

/
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lugar nas Festas Solemnes, quando estas não aclmittera

comniemorações; nem devemos seguir a doutrina de
Cavalieri no lugar citado; porque jà ao depois a S. C.
resoiveo o contrario sobre a primeira parte do Decreto
antecedente , deixando em seu vigor a segunda parte

sobre as Featas da primeira , e segunda classe , como
acima dissemos

,
porque proponéo-se á S. C. esta du-

vida por estas palavras: An commcmoraiio Scmctissimi

Sacrammti ob tjus eapctiiionem in dwplici primes , et se-

cundes classis debèat imiti cum oratíone Misse sub única

òonçlusione
,
quando imimul conevrrunt alice commemo-

rationes de prczceplo , iili de Dominica, vel de Feria

Maiorif Respond, Umcndam esse m fme ciliarum cem-
memorationum de pracepto. $. R. C. 18. Decembris
1779. Portanto esta é a doutrina, que se deve seguir

}

e o que devemos observar.

$. Quando porem a Missa não he de Festa Sole-

mne , mas sim de algum Rito inferior, não tendo esta

commemoração de preceito , não se deve unir esta Ora-
ção' do Sanctissimo á da Festa,, mas sim dita a Oração
da Festa , se fará a commemoração do Sanctissimo sepa-

rada desta , e com diversa conclusão: exceptua-se a Do-
minga de Palmas, a Vigília de Pentecostes, o do Natal;

por que estas Vigílias, e aquella Dominga não admit-
tem commemorações forçosas, ou preceptivas, e por tanto

muito menos se lhe devem dar as arbitrarias, por cuja ra-

zão nestas Missas se ha de fazer a do Sacramento uni-

da á própria.

Corollario

10. De tudo o que acima dissemos segue-se
,
que

quando a Missa tiver commemorações de preceito, a do
Sanctissimo se ha de dar depois destas, mas unida e de-
baixo de huma só conclusão com as mesmas; não haven-

do
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do porem na Missa commemoraçSo de preceito , a do
Sanctissimo ee dará em segundo lugar dppoís de conclu-
itia a Oração da Missa ( o que se entende tão somente
rias Festas dúplices, ou do Rito inferior); por que a
commemoraçSo do Sanctissimo Sacramento sò se deve
ajuntar com a Oração da Festa na Missa das Quarenta
Horas ( r ), nas Festas Solemnesda primeira, ou segun-
da classe, e na Dominga, e Vigílias sobreditas.

CAPITULO TERCEIRO.

Da Missa Solemne dos Defunclos.

1. "f^Ode a Missa Solemne de Defunctos celebrar-

J se em todos aquelies dias, em que são pçr-
iwittidas Missas rezadas dô Requiem. Alem disto, es-

tando presente o corpo , se pode celebrar em todos os

dias do anno, excepto nos Solemnes, nos qu#es senão

fídmitte a Laudes commemoração do Saneto simples; os

(juaes são, segundo o Nosso Rito — dia de Natal, Kpi-
ruYania, Páscoa da Resurreição com os três dias ante-

cedentes, e os dois subsequentes, dia da Ascençâo ; Cor-
pus Chiisli ; Pentecostes, e os dois dias seguintes; Saa-
ctissima Trindade, Assumpção de Nossa Senhora; S.

Pedro Apostolo , S. Pedro de Rates ; S. Garaldo na Ci-
dade ; e os Oragos , ou Titulares das Igrejas em cada
uma delias, e somente no seu dia; dia de todos os San-
ctos , e Conceição de N. Senhora^ e Dedicação da Igre-

ja de Braga, e na Igreja em que estiver Exposto o San-
ctissimo Sacramento ; em quanto estiver patente. Podem
comtudo, estando o corpo presente, cautarem-se estas

Missas Solemnes de Requiem nos dois dias depois do dia

da Resurreição , e nos dois immediaíos ao dia Pen<
te-

( r ) JLnstruç. Clementina, §,
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tecostes; assim como em todos os outros dias, por mais
Soiemnes que eejão , ainda da primeira classe, com tan-

to que nào sejão festivos de preceito; e iífito , ainda
Bise se tenha enterrado o corpo na véspera, senào teve

Bii.ssa. Assim o prescreve o Calendário Bracharense

,

que nesta parte ha recebido os Decretos da S. C. dos

Eitos
2» Quando porem o corpo não estiver presente,

poderão cautar-.se semelhantes Missas no dia do Óbito
,

ua sepultura; e no dia 3.°, 7.°, 30.°, e Anniversario;
fc também assim que chegar a noticia do fallecimento

de alguma pessoa absente, ainda que seja dia duples;
mas não nos de preceito; nein nas Domingas, ou
dias., que excluem os dúplices. Da quise segue

,
que

senão podem cantar no Oitavario da Epiphania; diâ

de Cinza; Ioda a semnna da Paixão, e Maior, toda a
Oitava da Páscoa, e de Pentecostes, nas Vigílias desta
Festa, e Epiphania , e Natal, e em todos os dias cio

Oíllcio Sohinne; porque em todos elles se excluo Oílicio

duples. Aqueiles Anuiversaúos
,
que algumas irmanda-

des , e Confrarias costumão celebrar pelos seus Irmãos
Defunctos, os podem fazer em qualquer dia do anno

,

duples, ou Solemoa , se elles tiverem esse dia marcado
nos seus Estatutos, que sejào approvados pelos Senho-
res Arcebispos; porem aqueiles Anniversarios, • que se

ceiebrào durante o Oitavario de todos os Sinctos pelos

Defunctos de alguma Communidade, ou Confraria se

pôâe cantar Missa de Recjitiein em dia duples, que mio
for de preceito; assim o favorecem os Decretos de 5.

de Maio de 1733.; e de 8 de Março de 1733.

3. Quando porem o dia terceiro, septimo, ou tri-

gésimo, gu Anniversario, se acha impedido por alguma
Dominga, ou dia, em que senSo pode celebrar Missa
'Solcmiie de Requicm

$ conforme o que temos dito, este

se
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se transfere, com a mesma Soleninidade, para o primei-
ro dia desempedido . ou, também se po^de arjticipar ; mas
nunca se satisfaz com a Missa da Festa 'occurrente ao
Annivergario. (s) O dia terceiro, septimo , e trigési-

mo deve-se contar do dia , em que s® sepulta o Defun-
cto; porem cantando-s-e Missa eom o corpo presente, e

não se dando este á sepultura no meámo dia, em que se

celebrou a Missa, neste caso se deve contar do dia, em
que ae camtou a Missa , e não do dia, em que se sepul-

tou. Porem o Aaniversario se ha de contar do dia de
Óbito ; tia Recetitiores,

4, O Sacerdote destinado para cantar Missa em
alguma acção fúnebre, ou Exéquias, observe na Sacris-

tia o mesmo ? que se disse tractando da Missa Soiemne,
excepto, que não põem incenso nothuribulo. Quando
entrar no Coro saude-o ( t ). Depois da Confissão , dito:

Oremm , suba ao Su-bpedaneo , e sem pôr incenso no
thuribulo, và logo ao lado da Epistola dizer o Intróito,

diga os Kyrios alternativamente com os Ministros Sa-

grados. No dia dos Fieis de Deos
, ( u ) e em autros

de igual Solenmidade, ouça a Epistola, e faça o Caliz

assentado, obaervando o mesmo, que se disse 110 nu-
me-

( s ) He esta a Nossa Pratica approvada pelos Prelados, e

Clero , e muito conforme aos Decretes da S. C. dos Ritos, que
nesta parte abraçamos.

(í) Ainda que alguns Rubricistas dizem o contrario, comtudo
recommenda-o o Nosso costume , e pratica Bracharense.

(r() Ainda que seguindo á risca o Rito Bracharanse
, já mais

ha. nelle Officio de Defunctos senão duples, e dahi para baixo; com
tudo a pratica antiquíssima, e a Rubrica do Nosso Calendário per-

mittem os Oííicios de Defunctos Solemncs, com duplicação das An-
tiphouas , e deixão ao arbítrio do Presbyfero Celebrante o marcar a

sua Solemnidade , e por tanto dizer também a sua competente Mis-

sa como Rito correspondente ao Officio, quero dizer, Soiemne,
duples , ou Serniduples , se o Officio fòr qualificado de alguma des-

tas formas.
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mero l£ do Capit. I. desta segunda parte. Adviria o

Celebrante, que não deve dar a benção ao Subdiaeono

no fim da Epistola , nem também á agoa ao tempo de
se lançar no Caliz

,
quando este se prepara, ainda que

deve dizer as suas competentes Orações, como se disse

em seu lugar,, tracíando das Missas denominadas de
Uequiem. Porem nos dias de menor Soleirmidade , sem
se apartar do Altar

5
diga, ou attenda a Epistola, e faça

o Caliz no mesmo Altar, observando todo na forma,

que se disse na nota do numero 16 do CapiU I. desta

segunda parte, exceptuando, à cerca da benção da a-

iroa , o que acima se disse, al^m dislo, assim como
i:;Io deve dar a benção ao Subdiacono no fim da Epis-

tola , a não deve dar lambem ao Diarono antes do E-
vangelho , nem por incenso no ifruribaio antes do mes-
mo Evangelho, acabado o qual, iâo beije o Livro,
mas logo indo ao melo do Altar cante: Dominus vobis-

cum , e Oreuius antes do OOertorio ( x ).

6. Tendo duo. l~tni soncttficalor , éf. , ponha in-

censo nu thuributo, e o benza na forma do costume: fei-

to isto, incense a Oblata, e o Altar, como nas outras

Missas Solcmnes, e no fim é incensado p«-do Diácono,
depois prosiga a Missa na fóxma costumada, excepto

5

que não dà a paz
t>. Quando houver alguma[Oração fúnebre, não se

deve fazer mira Missam; mas sim n»> fim da Missa, im-
m^diataiwfiue antes da Abscíviçào , nem o Orador pede
a benção ao Celebrante, assim o d< termina o Ceemoni-
al dos Bispos, liv. 1. Capit. 23. num. 6.

7. Havendo de fazer-se a Absolvição imnediafca-

m«n-

( x "\ Todas estas Ceremonias , e «uas distincçòes cie Solemnes,
ou Semid-uplices , nâo são da Rubrica, por que a !;áo temos; são
fundadas todas no s.<so constante da Cathedràl , a que os Prelados
kao dado seu tacifeo consentimento.
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mente depois -

ria Missa, o Celebrante, tendo concluído

o Evangelho de S. João, vá ao meio do Subpedaneo,
e saúde o Altar entre os Ministros Sagrados, o que
feito, desça pelos degráos lateraes ao plano da Creden-
cia , onde tire o Manipulo , e a Casula , © vestindo o

Pluvial preto và pelo plano ao meio aaudar o Altar jun-

tamente com o Diácono, e Subdiacono , e recebendo
ahi o barrete, cubra-se com elle , e atrás do Clero vá
com o Diácono a sua esquerda para o lugar do Tumulo,
e tendo chegado junto a elle , se deve por na parte

opposta á Cruz, que tem o Subdiacono, algum tanto

para a parte da Epístola , de sorte que não dê as costas

ao Altar Mòr, e tenha a face voltada para a Cruz, que
tem o Subdiacono, e assim persevere descoberto, e

com as mãos levantadas até que o Coro cante o Res-
ponsorio competente ( esta posição do Celebrante se de-

ve entender, sendo em Absolvição, ou Exéquias dê
algum Sacerdote; porque sendo de alguma pessoa secu-
lar, deve ficar entre o Tumulo, e a porta principal com
a face para o Altar- Mòr; advertindo sempre que o lu-

gar, em que se deve por o Absolveníe , è à cabeceara

do D#functo -j segundo o Nosso Ritual Rracharcnse ) r

note-se
,
que a Cruz sempre deve ficar no lugar opposío

ao Celebrante do modo, que adiante se dirá, tractand&

do Officio do Subdiacono, nesta mesma matéria. Tanto
que o Coro cantar o Reqváem celernom no fim do Respon-
sorio, o Celebrante, ministrando-lhe o Diácono a nave ta*,

ponha, e benza o incenso do modo- ordinário, e tendo
o Coro acabado de cantar o ultimo Kyrie , entoe Pata"
noster ,

que prosiga em voz baixa, e logo immediata-
raente receba o Aspersorio

,
que lhe dará o, Diácono, e

com elle á sua direita saúde o Altar JVfÒTP", quando pas-

&ar p-elo meio» e vá aspergir o Tumulo, principiando
sempre pelo lado

, que lhe ficar, ií sua direita, e que
Verdadeiramente vem a ser o lado direito dp próprio Ca*

da-
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claver, fendo aspergido hum lado do Tumulo com três

AspersôVs, em três lugares distinctos, e successivos , as-

perja do mesmo modo o outro lado ; advertindo
, que

deve fazer inclinação medíocre ao passar por diante da
Ciuz. que tem o Subdiacono, como também para o Al-

tar IVlòr, ou genuflexão, se nelle estiver o Sanctissiino

Sacramento, isto ao mesmo tempo, que passar pelo meio
enire o Tumulo, e Altar Mor sómenie. Tendo asper-

gido o Tumulo, entregue o Aspersorio ao Diácono, do
cual receba no" mesmo lugar o thuribulo, e incense o

Tumulo do mesmo modo, que o aspergio , observando
bh mesmas reverencias a respeito do Aliar, e da Cruz,
que tem o Subdiacono.

8. Feita a incensaçao do Tumulo, entregue o thu-
ribulo ao Diácono, e voltado para a Cruz, que tem o
Subdiacono, cante: Et íie nos indncas i?i tcnlaiionem

,

com os versos seguintes ( na forma do Ritual Bracha-
rense ), no tím dos quaes dizendo: Oremus, faça incli-

nação para a Cruz, e çanté a Oração, em a qual se dá
sernprea conclusão br-ve , depois diga Requiem alentam,
fazendo ao mesmo tempo com a mão direita o Signal
da Cruz «obre o Tumulo; e dito pelos Cantores ttmui'-

escant m pare, sempre no plural, ainda que seja por
um Defuneto só, tendo o Coro respondido Amn\ , rece-

ba o barrete, e saudando o Altar, e o Clero , vá para
a Sacristia. Havendo porem de fazer algum enterro, alem
fio sobredito, observe, o que se propõem no Ritual
Brasnaitnse na Ordem: Ad Sepeltendum murluvs.

• 06
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CAPITULO QUARTO.
Sacerdote Bracharense instruído nas Ceremonias da Asper-

são da Agoa benta, conforma o Rito da Nossa Igreja Pri-

mais.

lliX própria Rubrica *= Alexander Papa pri*

mus instituit, ut Dominicis diebus aqua á Sacerdotibus be~

nediceretur
,
qua Populus , et kabitacula aspergerentur , ut

omnis immundorum Spirituum spurcitia á Fídelium cordi-

bus procul ahesset* Por tanto em todas as Domingas ào
armo, o Sacerdote, que à de cantar a Missa, e não ou-

tro ( ú ), faça primeiro â Aspersão da Agoa benta, a

qual deve primeiro benzer o Sacristão, ( e não- deve
usar daquella, que já está no uso das Pias ), para o

que, cantada Tercia, o Celebrante preparado com A-
micto, Alva, Cingulo, Estola, e Pluvial da mesma côr do
Oíficio, mas sem Manipulo, sendo avizado pelo Ceremoni-
ario , sem fazer incenso na Sacristia , excepto nos dias

Solemnes , saúde a Cruz, e assistido dos Ministros Sa-

grados, vá para o Altar. Tanto que chegar ao Coro,
saúde o Clero na forma do costume, e jà insinuada no
Capitulo I. desta Segunda Parte numero 5 ; e tendo cha-
gado ao infimo degráo, ponha o barrete sobre a salva,

c com os Ministros Sagrados saúde o Altar.

2. Logo que o Celebrante saudou o Altar, po-
nha-se de joelhos no ínfimo degráo. e recebendo o As-
p^rsorio

,
que lhe ministrará o Diácono, cante a Anti-

phona: Asperges me; ou Vidi aguam
s
sendo no tempo

Pasch.il, e no mesmo tempo, em que entoar a Antipho-
i»a, faça Aspersão à parte anterior do Aliar, primeiro no

meio

( * ) Èx Ceremoniali Episcop. Et S. R. C. 27 Novaa. 163g,

Et iteriiin 16 ejnsdem 1619,
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meio , logo no lado do Evangelho, e ultimamente no

da Epistola, e perseverando ainda genuílexo asperge a

si mesmo ( a ); e levantando-se asperja o Diácono, e

depois o Subdiacono , e se o Coro estiver distante, en-

tregue o Aspersorio ao Diácono, saúde o Altar para se

apartar delle , e depois o Coro novamente, quando a elle

chegar.
3. Porem se o Coro estiver immediato, tendo as-

pergido os seus Assistentes, sem deixar o Aspersorio, saú-

de o Altar, e voltando-se para o lado do Evangelho
primeiramente, ou para aquelle , em que presidir o mais
digno

,
principie a Aspersão daquelle lado ; com adver-

tência porem
,
que não presidindo alguma Pessoa quali-

ficada , deve aspergir em primeiro lugar a parte do E-
vangelho , fazendo inclinação antes, e depois de asper-

gir a cada um em particular, concluida a Aspersão do
primeiro lado, entregue o Aspersorio ao Diácono, saú-

de o Altar, quando passar pelo meio, e vá aspergir o
outro lado do mesmo modo , que o primeiro , e se no
Coro houver diversas ordens de assentos, tendo aspergi-

do o segundo lado, volte outra vez ao primeiro, ou
àquelle , que estiver mais qualificado , e principie a as-

pergir os que estão em segunda ordem de assentos, c
depois destes, os do outro lado, do mesmo modo qu<e

acima se disse.

4. Concluida a Aspersão do Coro, entregue o As-
persorio ao Diácono , e vá para o meio do4nfimo degráo
onde feita a devida reverencia para o Altar, receba o
Aspersorio , e sem se apartar do mesmo lugar , em que
está, voltado para os Ceroferarios , e Ministros inferio-

res, os asperja. Havendo de aspergir o Povo, saúde o
Clero , e vá às grades do Coro , onde asperja o Povo

com

( a ) Estando o Sanctissimo Exposto, não asperge o Altar,
mas tâo somente a si mesmo , e logo os Ministros Sagrados.
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com três Aspersões, a primeira nomeio, a segnn fia 4
direita do Povo, que corresponde ao lado da Epistola,

ea terceira â* esquerda, fazendo inclinarão antes, e de-
pois; o que feito, novamente saúde o Coro, e checan-
do ao meio do Ínfimo dtrgráo , íaÇa a devida reverencia

para o Altar 4 e persevere etii pé, athè que, tendo o Co*
ro acabado de cantar segunda vez a Antiphona corfes*

pondente ao tempo, o mesmo Celebrante, estando em
pé, e com as matos juntas diante do peito, cante os ver*

sos, e a Oração competente.
5» Note-se, que o Missal Bracharense prescreve

trrsos, e Orações destinctamente assignaladas , segundo
a diversidade do tempo, propondo humas para as Do-
mingas communs, e outras pata o tempo do Advento,
Natividade, Eoiphania , Páscoa, Ascenção, e Pentecos-

tes.

6. Depois que o Celebrante concluio a Oração ( não
havendo Procissão), ahi mesmo (ò ), ajudado dos seus

Ministros, tire o Pluvial, receba o Manipulo, e a Casut
la, e dê principio à Missa na forma costumada.

7. Estando presente o Arcebispo, ou algum Car*

deal , ou Bispo Diocesano, o Celebrante, tèridd asper-

gido o Altar, vá accompanhado somente do Ceremonia-
rio , ao dito Prelado, e chegado á sua presença, lhe fa-

ça inclinação profunda, e entregue o Aspersono , oscu-

lando-© primeiro, e depois a mão do mesmo Prelado, o

qual tendo-se aspergido a si, asperge depois o Celebrar!

te, o qual se inclina mediocremente , em quanto he as-

pergido, e recebendo o Asp^rsorio , osculando primeira-

mente a mão, e depois o mesmo Aspersorio , lhe fada

in-

,( b ) Não ohst-ante alguns A A. serem d» parecer contrar.oj

comtudo Castaid. liv. 2. sect; 2. Capit. I. M eh., e ostros s^guera

a doutrina e.ipra, e è a mesma praxe da CatheHral ; excepto,

.estando o SS. Exposto; porque então tem lugar a opjniào em CQW*

trano. Veja-àe Amaro dos Anjos, Uat. 3. Capit, 8„ u, o&
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inclinação profunda, e dfsiça ao ínfimo degrâd > nndpí,

íi iía a devida reverencia pari o Aliar, faca Aspcrvao ao

Diácono , e Subdiaeorío, depois ao Clero corno acima se

disse. Note-se, que àásiétfádòi fllgum Bi^po
,
que nrtô

Beja o Diocesanú , o Cehobrante lhe vái dar o Aspcrso

rio, depois de ter aspergido o AlUr, e lambem a ú
mesmo.

Sacerdote Bracharense inslrnido nas Ccremonias
,
que se

devera praticar na Cwmmunhão Sohmne do Clerv*

V^fÚando o Celebrante houver de administrar á

Sagrada Comiiiunhaò na Missa Solemne, tendo recebido

o precioso Sangue , ponha o Calia sobre o Aílar, e rogo

que o Diácono o cobrir com a Palia, faça genuflexão,
e se desvie algum tanto pafa o lado do Evangelho , onde
persevere ém pé, voltado com a face [sara o lado da E-
pístola, em quanto o Diácono descobrir o Cibório , e

cântaro Corijileor. P rem quando nao tiver consagrado
jia mesma Missa as Sagradas rõriíiaà , o Celebrante nao
íaça genuHcxao antes de se desviar do meio do Altar,

porem ajoelhe da parte do Evangelho ii0 mesmo tempo,
em que o Diácono abrir o Sacrário, e persevere de
joelhos, até que o Diácono se aparte do meio do Altar,

para ir ao lado da Epístola cantar o ConfUeor.

%, Tanto que o Diácono acabou a Confissão, õ
Celebrante, eôtandô no mesíno lugar, diga eíri Voz iu~

ielligivel; Mi$erea&t$r veslri , 8;. , e índulgentiam , fíbsoiit~

tiottem , éf. fazendo ao laeâmo tempo o Signa! da Çník
iohre os que hão de çomrtfungar , tendo entretanto a
inão esqueifda efiCostada ao peito, depois volunuio-se

para
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para o Altar genuflecta, e pegando com a mão esquerda
no Cibório, com a direita lorae huoja das Partícula!»;, a
qual terá algum tanto elevada sobre o Cibório , sem a-

partar delle a mão, e voltando-se sobre o lado direito

para o meio do Povo , diga em voz clara- Ecce Âqnus
Dei, éf , e observe o mesmo, que jà se disse no Capit.
VI. da Primeira Parte deste Methodo , tractando da ad-
ministração da Sagrada Communhão Intra Missam.

3. Estando presente algum Cardeal, Arcebispo, ou
Bispo, havendo este de commungar , o Celebrante lhe

administrará a Sagrada Communhão antes àé se dizer o

Conjíteor , e não diga Ecce Aynus Dei, nem Domine, non
swn dignus , mas tão somente Corpus Domini nostri Jesu
Christi , 6f, Quando depois do Clero houverem de com-
mungar algumas pessoas do Povo , o Celebrante và jun-
to ás grades, e ahi lhe administre a Sagrada Comaiu-
nhão.

4. Tendo concluído, volte-se para o Alta-, é che-
gando ao meio delle ponha o Cibório sobre o Corporal

,

purifique os dedos sobre o mesmo Cibório, e genufle-

ctindo com ambos os joelhos , se aparte algum tanto

para o lado do Evangelho, onde esteja de joelhos, em
quanto o Diácono cubrir o Cibório, e o recolher no

Sacrário; fechado este, levante-se , vá ao meio do Altar,

saúde a Cruz na forma do costume, e logo purificando

os dedos receba a ablução , e continue a Missa, como
acima se disse. Alem do referido , veja-se o que fica dito

no Capit. VI. da Primeira Parte, em que se mostra o

Methodo mais approvado, e que se deve seguir na ad-

ministração da Sagrada CommunhãA.

CÀ-
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CAPÍTULO SEXTO

Inslrwção genérica das Cerimonias
,
que o Diácono deve

praticar na Missa Soletnne.

§. i.

Das genuflexões»

1. f^\ Diácono saúde com genuflexão o Altar ( c ) $

em que se celebra, ainda quando neste não
exista o Sanctisbimo incluso no Tabernáculo, e o Ce-
lebrante faça só inclinação medíocre: para o que deve
notar. I. Que faça genuflexão Iodas as vezes, que che-

gar ao meio do Altar, ou deíle se apartar, quando pas-

tar diante do meio do Altar, excepto aquellas. que
adiante vão cotadas* li. Passando de um lado do Altar

a outro antes da Consagração, faça genuflexão no meio,

e não nos lugares donde se apartar, e aonde chegar;

porem depois da Consagração faça genuflexão nos luga-

res donde se apartar, e aonde chegar, sem a fazer no
meio. Jíí. Quando assistir ao lado do Celebrante, ou
atrás deile , faça genuflexão todas as vezes, que o Cele-
brante a fizer. IV. Celebrando-se na presença do Prela-

do, antes de saudar o Coro, e logo antes de se princi-

piar a Missa, genuflí ctindo para o Altar, immediata-
ment.e saúde o Prelado com genuflexão , depois todas

as vezes, que passar por diante delle , ou fAr á sua pre-

sença o reverencêe com a mesma genuflexão, como
lambem, quando se apartar do Altar para se assentar á

GUtria , á Epistola , e Credo , depois de reverenciar o

mes-

( c ) A Rubrica do Mssal não determina semelhantes genufle-

xões, a.ites mand* fazer somente inclinação medíocre: comtudo o
us^v tem p:' jvalecdo em coutrario, e hoje tanto o Diácono , como o
Sujd.acoao geuuflocteui, e. he pratica recebida»
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mesmo Aliar, canele o Prelado com g^nuhVxâV) ; ff n«
fim, quando voltar para o Altar, saúde primeiramenríi
©'Prelado com genuflexão, e depois o Altar, quando,
chegar ao meio áQ\la com os Ministros Sagrados.

£ n.

Das Inclinações

2. Faça inclinação medíocre, í. Quando saudar a

Cruz da Sacristia Íl. Todas as vezes, que saudar o Ce-
lebrante no l^mpo da Missa-, como também o Coro, e

Subdiacono. III. Saúdo com inclinação mínima o Cere-
Hioniano

,
quando lhe dér. ou dejje receber alguma cou-

sa , o qne íarà depois de lhe ter entregue, ou recebidos
mesma cousa

§ IH. . .
•

Dus Ósculos.

3 Quando der alguma coufa ao Celebrante reves-

tido ô&s paramentos Sagrados, beije-a primeiro, e depo.

is a mão do Celebrante; e.quando delle receber alguma
cousa, beije ílie primeiro a mão, e depois a cousa <\\i®

receber. Kxceptuão-se desta regra as Missas de Dtfuu-

ctos, nas quaes se omittem os ósculos, como também a

respeito de algumas cousas naquellas Missas, que se ce-

lebrão na presença do SS. Exporto, na fornia, que disse-

mos em seu lugar. Também não he costume beijar o
barrete do Celebrante, quando lho entrega, ou delle o
recebe; omitte porem os ósculos, quando recebe, ou dá

alguma cousa aos mais Ministros de inferior ministério,

que os sobreditos.

§• iv.

Regras geraes a

4. Diga
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4. Diga com o Celebrante o Intróito, os Kyrios al-

ternadamente , o Hymno Jéngelko, o Gradual, Credo,

O(feriaria , as Orações do OfFerecimento da Hóstia, e do
Caiiz, Scmcfus* eAgnus Dei, &• fazendo entre tanto as

mesmas inclinações, e Signaes da Cruz, que faz o Cele-

brante, alíendendo sempre a faze-las com uniformidade
]

e ao mesmo- fempo com os outros Ministros, principalmente

as genuflexões, e inclinações. Terá sempre as mãos por

baixo da Dalmatica
,
quando estas não estiverem occu-

j>a das , e tendo huma oceupada, encostará a outra ao

peito , e nunca ao Altar.

5. Havendo de se incensar o Álfar, ou a Oblata, o
Diácono assista á direita do Celebrante, em .quanto o
Subdiaèotáó ministrar a Naveta

,
para que o mesmo

Celebrante ponha incenso no thuribulo , o que feito

,

receba o thuribulo da mão do Subdiacono, e pegando-lhe
cem a mão direita pela extremidade superior das cadeas,

e com a esquerda junto ao O.perculo , beije a concha
superior, em que reinatão as cadeas ,

que porá na mão
esquerda do Celebrante , e a parte inferior das mesmas
cadeas na mão direita, beijando-a ao mesmo tempo,
que o Celebrante lhe pegar; não faça porem inclinação

alguma antes, ou depois de lhe entregar o thuribulo..'

Concluída 'a incensação do Altar, estando fora do Sub-
jv.daneo , no lado da Epistola, receba com ambas as nul-

os o thuribulo, tomando com a direita a extremidade das ca-

deasjunto ao Operculo por baixo da.direiía do Celebrante;
e sustentando por baixo a mão do mesmo Celebran-
te , sendo necessário, elevando-a algum tanto, a bei-

je ; depois com a mão esquerda pegue na extremida-
de superior das mesmas cadeas, que também deve bei-

jar, e não havendo ahi plano, desça sobre o seu iado
direito ao plano, sem voltar as costas ao Celebrante, e
o incense com três duetos

r
© iaclinação medíocre antes,

e depois.

ç. Quaa-
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6. Quando o Prelado assistir á Missa, a elle per-
tence por incenso no thuribulo tanto antes do Introilo %
como do Evangelho, e ao Offertorio, para o que, não
havendo Presbytero assistente, pertence ao Subdiacono

,

ministrar-lhe a Naveta, e nesta occasião o Diácono
ministre sem osculo o thuribulo ao Celebrante , ao qual,
depois de feita a incenfação do Altar, incense só com
dois duetos ( d ), e depois, não havendo Presbytero as-

sistente, vá incensar o Prelado, com três duetos, o que
mesmo observará nas mais occasiões , em que este deve
ser incensado. Note-se

,
que assistindo o Prelado á Blis-

sa, o Celebrante nunca he incensado no fim do Evange-
lho, e o Prelado tão somente será incensado no fim do
mesmo Evangelho

,
quando assistir paramentado , e da

mesma sorte ao principio da Missa.

% V.

Da Entrada na Sacristia.

7. A tempo competente se ache na Sacristia, aon-
de feita huma breve Oração

,
preveja o Evangelho , Ite

Missa est , e o mais, que, conforme a Missa, houver de
cantar; depois lave as mãos, e se revista dos Paramen--

tos
,
que lhe pertencem ( 6 )-, beijando a Cruz do Arai-

cto , Estola, e Manipulo, o qual deve tomar antes da
Estola ( quando não haja de acolytar a algum Bispo,
que celebre , ou havendo de fazer-se alguma Procissão

antes

( d ) Cerem. Episcop. Liv. 2. Capit. 2. num. 9,

( c ) Nas Missas do tempo, assim no Advento ( excepto a

Dominga terceira , ainda quando na Semana se repete a mesma
Missa , e a Vigília da Natividade ) , como na Quaresma ( excepto

q, Dominga quarta, Quinta feira Maior, e Sabbado Sancto ) , e

rias" Têmporas ( excepto as do Pentecostes ) o Diácono e Subdia-

cono não usão de Dalmaticàs, maâ de Planetas plicadas em seu

lugar S. R. C. 1684.
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antes ria Missa ). Quando o Celebrante rihegar aos Pa
ramentos, deve o Diácono estar revestido

,
e sáudando-q

sorii inclinação medíocre , ejuntamente com o Snbdiaeo-

no o ajude a revestir-se dos Paramentos Sacerdotaes ; o

que feito , tome o barrete , e o entregue ao Celebrante

para se cobrir, o que eile rnesnfo fará depois, que o mes-

mo Celebrante estiver coberto. Se o Celebrante hou-

ver de pôr incenso no thuribulo, antes de sahir da Sa

erigia, o Diácono, avisado pelo Ceremoniario , receba o

barrete do Celebrante , e lhe a?sjsta asna direita, em"

quanto elle pòerri incenso no thuribulo; quando porem o

Celebrante estiver paramentado com Pluvial, o Diácono
posto á sftra direita „. levante a fímbria do mesmo Pluvial,

para que mais expeditamente possa pôr incenso no thu-

ribulo, o que frito, lhe entregue o barrete, osculando

tão fomente a mão do Celebrante
, e sendo Umpo de

sahir da Saerisíia. sandeu a Cruz com inclinação medío-
cre, e depois o Celebrante, estando à direita do mes-
mo.

8. Nas Missas Snlemnes saia da Sacristia atras do
Subdiacono com a cabeça coberta , e com as mãos por
baixo da Dalmatica ( f ) ;

porem se o Celebrante fôr.

paramentado com Pluvial , posto á sua direita levante

com a mão esquerda a fímbria do mesmo Pluvial, e
deste modo c»un a direita por baixo da Dalmatica,
acompanhe o Celebrante até o Altar. Passando por di-

aate de aleum Altar, em que se diga Missa desde a

Consagração até à Communhão descubra-se, e faça ge-

nu-

(/) O Diácono nas Missas do Rito Duples, Semiduples, c
Feriaes sahirá da Sacristia atrás do Subdiacono, e descoberto, le-

vando o Missal ante o peito, e encostado ao lado esquerdo, de sor
te , que com a mão do mesmo lado o segure pela quina inferior da
parte posterior, e com a mão direita aceoznpanke a quina inferior

da parte por onde se abre o mesmo MissaL
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nuflexao com um s& joelho á direita do Celebrante
;
po«

rcm se se fizer a elevação, ajoelhe com ambos os joelhos,

e assim persevere, até que o Caliz se reponha no 'Altar,

depois levante-se, puBra-.se, e continue o caminho na
forma, em que vinha da Sacristia. Passando diante do
Sanctissimo Exposto, tanto que o avistar descubra-se,
e ao passar, descoberto, ajoelhará com ambos os joe-

lhos , e fará inclinação -profunda, ficando á direita do
Celebrante, e tendo cuidado de fazer estas acções no
mesmo tempo , em que o Celebrante , e o Subdiacono
as fizerem; depois levantando-se vá descoberto , em quan-
to fòr á vista do Sanctissimo ; se passar por diante do
Altar Mor, o saúde com genuflexão do mesmo modo,
que acima se diz, mas não saúde os outros Altares, se

nelles senão celebrar Missa desde a Consagração, atè à
Sumpção, ou nao estiver o Sanctissimo incluso no
Tabernáculo. Encontrando no caminho algum Sacerdote
revestido com os Paramentos Sagrados, descubra-se, e

lhe faça inclinação medíocre. Tanto que entrar no Coro
descubra-se, e estando à direita do Celebrante; faça

genuflexão para o Altar ( se o Prelado estiver presente,

fará segunda vez genuflexão para este ). e saúde o

Clero primeiramente da parte do Evangelho , e depois

da Epistola ( porem sendo em Coros , em que presidem
Pessoas caracterisadas com Dignidades, ou pelas suas

antiguidades, deve saudar o Coro primeiro daqueila

parte, aonde estiver o mais digno ) e cobrindo-se ( y )

espere que passe a diante o Subdiacono , e da mesma
sorte

,
que tinha vindo da Sacristia , vá diante do Cele-

brante, pelo lado da Epistola, até o ínfimo degrào do

AiUr, aonde espere à sua direita. Tendo chegado ao

in-

(igi) S$'i! Alar ficar .perto hirá descoberto athè o ínfimo de-

grào ', poifcuj ficando algum tanto disiaute
?

observará o que acuua
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iíifrae degráo' descubra-saí.; e entregando o barrete ao
Gredenríano , reçêBâ d $0 Celebrante ( Â ) e da mesma
goríe o éntregtiff ao Credenciaria^ depois, dado o Signal

pelo Ceremoniario para saudarem o Altar, faça genufle-

xão no intimo degráo , o que feito, mude-se para a es-

querda do Celebrante ( í ), e ahi persevere em pé até

que o Subdiacono, depois de íer collocado o Galiz sobre

© Altar, volte para o mesmo lugar: no tempo, em que
o Subdiacono descer para o seu, faça genuflexão, á es-

querda do Celebrante , e mude-se para a sua direita.

9. Quando o Celebrante principiar a Missa, o Di-
ácono genuílexo á sua direita, lhe responda em o mes-
mo tom de voz, fazendo ao mesmo tempo com eile ô

Signal da Cruz, ás palavras; In nomine Patris , e$-. , e
cm as mais , em que o repetir como às palavras: A<íju~

io-

( k ) Na Catliedral costuma o Credenciado recebe? era hurna
Salva o barrete do Celebrante; o qual mesmo o põem sebre a Saí-

t& , tanto nesta occasiâo, como em todas as mais, em que esta Ce»
remonia se pratica.

( i ) Quando as Missas sâo Dúplices, Simiduplices, ou Feria-

es ; nas quaes tanto o Diácono, como o Subdiacono sanem1 da Sa-
cristia descobertos; este cora o Caliz , e aquelíe com o Missal ante

• peito 5 e inclinado sobre o lado, e braço esquerdo, chegando com.
o Celebrante ao ínfimo degráo do Altar, ajoelhào os dois Ministros

ao tempo, que aquelle faz a sua reverencia competente, c subindo
ambos cada hum pelo seu lado atliè ao Altar, põem o Diácono o
Missal na sua Estante abre-o, e.resista-o, e o Snbdiacono tira da
bolça o Corporal , estende este sobre a pedra d' A'ra , deixando
somente por desdobrar a parte anterior, entregue aquelia ao Cie»
d;:nciario ; e coiloca o Caliz coberto com o seu vèo sobre o lado da
Epistola fora da Pedra d' AYa: tendo ambos completo o seu minis-

tério . ajoelhão ao Altar ao mesmo tempo , e sem ss darem as cos»,

tas volfcio com as mãos debaixo das Dalmaticas cada hum pelo mes-
mo lado, e ajoelhando-se aos lados do Celebrante ?

e hum pouco
mais atrás pancipião a Missa.
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torium , éf* , e Indulgenliam , âf .
, diga o Confileor ,í*jrol-*

tando-se hum pouco para o Celebrante, quando disser:

JEí tibi Pater , ift Te Pater.

10. Depois da Confissão, e dito Orernus > suba ao
Subpedaneo como Celebrante, leVantando-lhe ao mesmo
tempo a parte anterior da Alva com os mais vestidos

( / ). Quando o Celebrante beijar o Altar, o Diácono
foça genuflexão á sua direita, e v<>itandn-se com a face

para o lado da Epistola , assista á direita do mesmo Ce-
lebrante , em quanto este faz o thuribulo , o que feito,

log > o receba do Subdiacorio, e entregue ao Celebrante,
osculando primeiro as extremidades das cadeas. e d.epais-

a mão do mesmo Celebrante, do modo q-ie íi -a dito no
numero 5. Depois que enlrc^ir o htriímio ao Cele-

brante, faça genuflexão á sua direita rio niesii»a tempo,'
que elle saudar a Ctuz. e perseverando ah i athé conclu-

ir a incensaeão de-ta , fa<ça çe.i.ifi xao outra vez n<> mes-
mo tempo, em que o Celebrante a saudar no fim da in-

censarão, c potído-se atras do Celebrante em linha r< cta;

o aecompanhe m ijcensiçl) do Altar, genuflectmdo
todas as veze,s, que o Celebrante saudar o mesmo Al-

tar. Acabada. a incensação do Altar, estando no lado

da Epistola fora do Subpedaneo, receba o thuribulo da
ruão do Celebrante do modo

,
que já se disse no numero

6; e não havendo ahi plano, para se desviar algum espa-

ço, sem voltar as costas ao Altar, nem ao Celebrante,
desça ao plano da parte da Epistola, aonde, voltado pa-

ra

( / ) Quando o Celebrante d.z: Oramus te ; &. estando incli-

nado, nem por isso se devem inclinar os Ministros, e isto aiisui)

hão de observar em outras occasoes semelhantes, como v. g. Tc
igitur , Supplices te rogar)ius,&..; porque são Orações, que elles

cão diiem ; ao contrario
,
quando sao Orações

, que elles tainbíUB

dizem então se conformão com o Celebrante»
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ra o Celebrante, o incense com três duetos, fazendo^

Jhe inclinação medíocre antes, e depois: feito isto,

entregue o thuribulo ao Thuriferario , e suba ao degráo
iiiirnediato ao Subpedaneo , e neste lugar assista à direi-

ta do Celebrante, até que elle diga o ultimo Kyrie,

fazendo sobre si o Signal da Cruz ao mesmo tempo que
o Celebrante o fizer antes de principiar o Intróito, e in-

clinação às palavras, a que o Celebrante a fizer, ajude-

Ihe a dizer o Intróito, e responda ao f. Gloria Palri
,

sicut erat , &.. , e dizendo alternativamente os Kyries com
o mesmo Celebrante; ponha-se atrás delle em linha re-

cta, até que o Coro cante o ultimo Kyrie, depois dado
o Signal pelo Ceremoniario , và pelo mesmo degráo, em
que se acha, atrás do Celebrante, para o meio do AJ-
tar.

11* Querendo o Celebrante assentar-se, em quan-
to no Coro se cantão os Kyries, o Diácono no mesmo
lado da Epistola saúde com elle a Cruz do Altar, fa-

zendo-lhe genuflexão , e preceda ao seu assento, pon-
do-se á direita do Celebrante; chegando este, levan-
te-lhe a parte posterior da Casula

,
para senão assentar

sobre ella, e estando já o Celebrante assentado, lhe dê
o barrete, do modo que se disse no numero 3. o que
feito, tome o seu barrete, e juntamente com o Subdi-
acono , faça inclinação medíocre ao Celebrante, depois
saúde com inclinação simples o Subdiacono , e tendo-lhe
este correspondido com a mesma, assente-se á direita

do Celebrante, tendo cuidado de senão assentar sobre
a parte posterior da Dalmatica

,
para o que a levante,

quando se assentar ;o que feito, cubra se , e ponha as

mãos por baixo da Dalmatica, e nunca por cima, e
deste modo persevere, atè que cantando-se no Coro o
ultimo Kyrie, e dado o Signal pelo Ceremoniario se des-
eubra, e Jevantando-se

,
ponha o seu barrete sobre o

as-
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assento, receba o do Celebrante, que entregara ao €re^
denciario, e logo juntamente cora o Subdiacono saacfé

o 'Celebrante cora inclinação medíocre, e à sita direita,'

ou adiante delíe ( pedindo-o assim a conimodidade do
lugar ) vá pelo plano para o useio do Altar com as mãos
debaixo da Dalmatica ; aiii , estando â direita do Cele-
brante, faça genuflexão ao mesmo tempo, que elle'sau-

dar o Altar; feito isto, suba ao- degrao immediato aoSub-
pedaneo , e ponha-se em linha recta atrás do mesmo
Celebrante.

1-2. Ao tempo, que o Celebrante cantar: Gloria in

excelsis Deo , o Diácono incline a cabeça á palavra Deo
t

e fazendo genuflexão no degrao do Suhpedaneo, suba ao
lado direito do Celebrante no mesmo tempo , em que o

Subdiacono subir para o esquerdo; havendo chegado ao
lado direito do Celebrante, com el!e reze era. võz baixa

o Hytnno Angélico, sem se adiantar; mas dizendo-o ao

mesmo tempo, e fazendo as mesmas inclinações, que ii-

zer o Celebrante, e no fim o Signa! da Cruz. Tendo o

Celebrante rezado o Hymno Angélico, e querendo as-

seei ar- se. no- mesmo tempo, em que elle saudar o Al-

iar, o Diácono faça genuflexão à sua direita , e -adiante

delle , ou á sua direita, vá para o assento pelos degrnos

lateraes, observando para com o Celebrante, e Subdia-

cono as mesmas Ceremonias, que ficào ditas no numero
antecedente. Quando o Coro cantar algum verso , a qus
o Clero.se- descobre, e inclina, o Diácono também se

descubra , e incline para o Altar, e i^to , ainda que se-

ja caminhando , para o que parará entre tanto, virando-

sp, para o Altar, e se estiver assentado, descubra-se, .po-

nha o barrete sobre o joelho direito, e* incline-se, como
o mais Cl^ro.

13» . Jualo ao fim do Gloria, dado o Signal pelo

n Ce»
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Ceremomarió , o Diácono descubra-se, e pon^o o bar-

reie sobre o assento , vá para o meio do Altar do modo,
que se disse nó numero íí. Se o Celebrante senão as-

sentar, em quanto o Goro canta o Hyrano Angélico,

ò Diácono tendo rezado o dito Hymno à direita do

Celebrante , desça o degrào do Subpedaneo , e pondo-se

atrás do mesmo Celebrante ( m ), persevere em linha

recta até que diga: Dominas vobiscum; advertindo, que
deve fazer as mesmas inclinações, que o Clero observa,

ém quanto no Côrb se cantão os versos respectivos.

14. Depois que o Celebrante, voltado para o Po-
vo , cantou: Dominus vobiscum , o Diácono faça genufle-

xão ao mesmo tempo, em que elle reverencea o Altar,

e siga o mesmo Celebrante em linha recta; quando este

for para o lado da Epistola sempre pelo degráo , ou pla-

no immediato ao Subpedaneo, aonde assista ao Cele-
brante na mesma linha recta, em quanto este cantar as

Orações, e fazendo as mesmas inclinações, que elle fizer.

Nas Missas da feria , havendo de dizer-se; Flertamos
genuu , pertence ao Diacano o canta-lo

,
genuflectindo-

primeiro com ambos osjoelhos, e levantando-se
,
quan-

do o Subdiacono responder: Levate. ( n )

15. Acabada a ultima Oração, o Diácono no mes-
mo lugar, em que está} voltando-ae com a face para a
Cruz do AltaF, a saúde com genuflexão ao mesmo tem-
po, que o Celebrante fizer inclinação, e indo adiante
delle , ou á sua direita para o assento , assista à sua es-

querda, e observe o mesmo, que se disse no numero 11.,

de-

( m ) Assim o determina a Nossa. Rubrica.

( n ) Segundo o Nosso Rito não he o Subdiacono , mas sim o
mesmo Diácono , que deve dizer Levate =. com tudo a pratica , e
o uso antiquíssimo está era contrario, e por isso deve* responder o
Subdiacono

23 * •
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depois assentado á esquerda do mesmo Celebrante ouç^
n Epistola attentamènte , e coberto; advertindo, que
deve descubiir-se às palavras , a que o Celebrante se

èiesciibrír, genudectir, quando este fizer genuflexão (o).
Concluída a Epistola pelo Subdiacono, e chegando este

ao piano do assento para receber a benção do' Celebran-
te , o Diácono se descubra, levante-se , e depois que o
Celebrante tiver dado a benção ao Subdiacono , ajuda-

do deste, sustente com a mão esquerda o Missal diante

do Celebrante , com o qual diga o g/. , f. Ou Prosa, 6c.

(p) Nos dias em que o Diácono usar da Planeta plicada
,

• em

( o ) Descubra-se, quando ouve o SS. Nomede JESUS, e incline

acabeça juntamente como corpo, faça inclinação mínima, e se des-

cubra, quando ouvir o de MARIA, ou o daquelle Sancto de quem
svfaza S jlemnidade. Ajoelhe, quando na Epistola se dizem aquel-

las palavras: In Nominc JESU omne genuflcctatur , ccelestium,

t errestrium , et trifèrfaprúm.

( p ) Nos dias feriaes , e Serniduplic^s , excepto os Dominica-
és , se devem omittir as Ceremouias referidas; porque a Epistola se

deve cantar no mesmo lugar, ein que o Subdiacono aàs ; ste , em quan-
to o Celebrante cauta as Orações, pelo que o D,acono persevera

atrás do Celebrante na mesma linha recta, em que esteve, em quan-
to elle ca íto.i as Orações ( excepto senão houver Ceremoniario

âss
: stente ; por que então o Diácono assistirá á direita do Celebrante,

para lhe registar as Orações, e a Epistola, no fim da qual respon-

derá: Oco gratius ) . No fim da Epistola
,
quando o Subdiacono

fpr a receber a benção do Celebrante, o Diácono, se tiver ficado á
sua direita desvie-se algum tanto para trás do Celebrante, e dé lu-

gar para o Subdiacono receber a benção do Celebrante ( sendo em
dia que a M-ssa tenha o ~f. Adjuva nos, &. persevere em pè atras

do mesmo Celebrante, ate que o Coro cante o §&*. e o Tracto, c.

junto ao" fim deste vá para o meio do Altar, aonde à direita do Ce-
lebrante faça genuflexão no degrào, ou plauo que ficar immediato
ao Subpedàneb, e assim persevere genuílexo ate o fim do dito /. ).,

:

Dada a benção
;
ao Subdiacono pelo Celebrante , o Diácono diga

COR».
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em quanto o Subdiaconó mudar o IVIissal para a parte do
Evangelho , o mesmo Diácono , fazendo vénia ao Cele-
brante , vá ao lado da Epistola, e junto á Credencia ti-

re a Planeta, e receba o Estolao , sendo nisto ajudado
pelo Credenciario, depois \á para a direita do Celebran-

te

com o mesmo Celebrante o iy. , JV&. ; e quando este fôr paro orneio

do Altar o mesmo Diácono o accompanhe em linha recta , e fazen-

do genuflexão para' a Cruz 'espere atrás do Celebrante, que o Sub-
diacono mude o Missal para o lado do Evangelho , e venha desço-'

brir o vèo do Caliz; o que feito, faça de novo genuflexão, e vá á
direita do Celebrante preparar o Cal;z; para o que.; com ambas as

mãos tire a Patina cqbeita com a Palia , e assim mesmo a ponha
sobre o Corporal, depo s d selo' re o Purificador , e com elle extenso
purifique o Cal z, e dobrado r> mesmo pur íicador, o ponha junto ao
pe do Caliz, o qual tome com a' máo'( squérda pelo i ó, e incbnan-

do-o algum tanto sobre o Purificador, r» ceba com a direita a ga-'

Iheta do Vinho, que lhe minstiar o Sul d acono, e lai re r.o Calis

aquella porção de vinho
,
que paieceT suff c ente ao Celebrante; o

que feito, entregue a galheta ao Sm diácono; e depo :

s que este tiver

lançado a agoa no Caliz, tomando com a mao direita o Purificador,

fimpe o mesmo Caliz, primero pela parte de dentro da copa purift-

cánéío-o das gotas, que esbveiem sepai&das, e depois, se fôr neces-

sário, pela paite exterior da mesma copa , feito isto
,
ponha o Caliz

«ò mesmo lugar em que estava -jui to á Aia, e ponha também ^
purificador junto ao pè do mesmo Cal z da parte da Epistola, de

sorte, que as pontas fiquem voltadas para a parte da banqueta, de-

pois com ambas as mãos tome a Patena na forma,, que a tirou, e

pondo-a sobre a copa do Caliz o cubra .-com o ve'o
,
que está encos-

tado á banqueta: feito isto, levante as mãos diante do peito, desça

q degráo do Subpedaneo, e ahi mesmo genuflexo diante do meio do
Altar, <com as mãos levantadas diga; Munda cor meum , &. dito

este levante-se, e com as mãos dreitas diante do peito và pedir a

benção ao Celebrante, para o que suba o Subpedaneo, e pondo-se

na 6ua presença genuflexo, e algum tanto inclinado diga: Jube Do*
v^ne bçnedicere , e tendo recebido a benção do Celebrante lhe beije

a^mâo.,. pegando-lhe com a sua direita na extremidade dos dedos,,

no mesmo tempo em que a beijar, depois levante-se, e descendo o

Subpedaneo saúde o Altar cem genuflexão, e vá cantar o Evange-
lho pelo mesmo Missal ,

que estava na estante , e sobre o Altar na
mes-
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te, o qual saúde, guando chegar à sua presença.
Quando o Celebrante, dito o p% , _tf„, <^. , se assen-
tar, o Diácono fique em pé, em quanto o Subdia-
cono muda o Missal, e ao mesmo tempo em que
este, tomando o Caliz do Altar, o reverencêa para
se apartar de Me, o Diácono, que esta à esquerda
do Celebrante, mude-se para a sua d/reita , saudan-
do-o ao mesmo tempo, em que passa por diante delle ,

e logo receba o Caliz com o Purificador na boca
, que

1'he ministrar o Subdiacono , ,ao qual tendo saudado com
a inclinação costumada perraitta ,

que tire a eolherinha,
e tendo purificado o Caliz com o Purificador extenso,
faça genuflexão, voltado algum tanto para o Celebrante,
e com /a face para o Subdiacono, ao qual entregue a
ponta transveisa do Purificador, ficando elle com a ou-
tra semelhante na mesma mão com que pega. no Caliz,

de sorte, que suecedendo cahir alguma gota de vinho,
ou agoa ao tempo, em que se lança no Caliz, esta não
venha a cahir sobre o pé do mesmo Caliz , ou sobre os
Ornamentos , depois recebendo com a mão direita a ga»
lheta do vinho, que lhe ministra o Subdiacono, lance

no Caliz aquella porção de .vinho, que parecer sufficien*

te, o que feito, entregue a galheta ao Subdiacono; e

depois .que este tiver lançado a agoa no Caliz , tomando
com

mesma parte do Evangelho, eonformando-se no modo de o captar,

«e em tudo o maÍ6 com o que acima se disse. No fim do Evangelho
tome o Missal da estante, e dê a beijar o principio do Texto- ao Ce-
lebrante , o qual virá ao meio do Altar para fazer esta Ceremonia,

Note-se
,
que a doutrina acima dita a respeito do Evangelho , e E-

pistola, sé tem lugar nos dias feriaes,e Missas de Defunctos , como
&e dirá em seu lugar; porem nos dias Scmiduplices a este respeito

se deve observar o mesmo que nos dias dúplices isto se entende de-

pois
,
que o Diácono tem recebido a benção do Celebrante, vera.

tócttio rios dias dúplices cantar o Evangelho no plano
}
e sobre a estante»



Parte 11. Capit. VI. §. ?. 181

coua a mão direita o Purificador, o ponha sobre a copa
do Caliz, assim mesmo extenso de sorte, que as pontas

fiquem igualmente pendentes para os lados, depois po-

nha, não a palma, mas sim os dedos da direita exteiísos

sobre o Purificador, de sorte, que com eiles cubra a co-

pa do Caliz, e segure a este , e aquelle, e levantando-se

da genuflexão em que estava , tendo o Caliz diante do
peito faça inclinação medíocre para o Celebrante, vol-

tando-se primeiramente para elle; o que feito, và dian-

te do meio do Altar, onde faça genuflexão no degráo do

Subpedaneo, e subindo ao Altar, ponha sobre elle o Ca-
liz no mesmo lugar, em que estava junto á Ara, depois

dobre o Purificador ^ e com elle limpe o mesmo Caliz,

purificando-o das gotas, que estiverem separadas, pri-

meiramente pela parte de dentro da copa , e se fôr neces-

sário, pela parte defóra, segurando-o com a mão esquer-

da pelo nó, em quanto faz esta Ceremonia, e logo pon-
do o Purificador junto ao pè do Caliz da parte da Epis-
tola, de sorte

,
que as pontas fiquem voltadas para a ban-

queta , tome com ambas as mãos a Patena , que está co-

berta com a Palia sobre o Corporal , e pondo-a assim
mesmo sobre a copa do Caliz, o cubra com o véo.

16. Tantoquto Diácono cobrir o Caliz com ovéo9

o Ceremoniario ponha sobra o Altar o livro dos Evan-»
gelhos, o qual o mesmo Diácono tome com ambas as
mãos , e ponha-o sobre a Ara , de sorte que a parte, que
se abre , fique voltada para a parte da Epistola, e levan~
tando as mãos diante do peito desça pelo lado do Evan-
gelho o degráo do Subpedaneo , e ahi mesmo genuflexo
diante do meio do Altar, diga: Munda cor meum, ép» >

depois levantando-se, tome decima do Altar o livro

dos Evangelhos, o qual encoste sobre o lado esquerdo,
de sorte

, que com esta mão segure o mesmo livro pela
quina iuferior da parte posterior, e com a mão direita

accompanhe a quina inferior., por onde se abre e mesmo
Jivro
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livro , e deste modo voltando-se sobre a sua direita, des-

ça o degráo do Subpedaneo, no qual faça genuflexão pa-
ra o Altar, e levantando-se vá em direitura á presença
do Celebrante, o qual não saúde nesta occasião ; mas
pondo-se de joelhos, e algum tanto inclinado diante del-

le, tendo o livro diante do peito, diga: Jube Domne be-

nedicere , e não deve dizer: Juhe Dnnine-. tendo o Cele-
brante dito as palavras da benção, incline algum tanto o

]V1issal para elle , e lhe beije a mão, que o mesmo Cele-
brante porá na parte superior do rr/eàinò Misíàl , depuis-

levante-se, e voltando-se sobre a sua direita, assista ao

lado esquerdo do Celebrante , em quanto elle (az o Ihu-

ribulo; feito este, fendo o livro d<>s Evangelhos encosta-

do ao lado esquerdo, còin > a •ima s-; dnse , sautle o Ce-
lebrante com inclinação. m< jdíorre , e atras do Subdiaco-
no desça ao plano, a<>,i le ;í su i direita faça genuflexão
no Ínfimo degráo, diante tio meio do Altar.

17. Chegando ao lu^ar. em que se ha de cantar o

Evangelho, abra o Missal sobre a estante, em que se

éostuma pôr o livro dos Evangelhos, em quanto e-te se

canta (e não a havendo, abra o livro dos Evangelhos,
e o dêào Subdiacono, sem lhe fazer inclinação alguma *,

e tendo o Coro acabado' o seu cantiió, entoe: Dorninus
Vòbifícum ; depois cantando, as palavras: hririum \ ou Se-

êáertâÚ , ^. \ com o dedo polegar da direita faça o Signal

da Cruz sobre o principio do 'Texto do Evangelho,
lelido entretanto a mão esquerda sobre o mesmo livro

extensa ,' è unidos os dedos junto ao principio do mesmo
Texto , aonde faz o Sígnal da Cruz, e logo passando a

mão esquerda para baixo do peito , tendo-a ahi extensa,

ctontinue com a dirieta a fazer Sobre si o Signal da'

Cruz, na testa, aò" tempo, que diz a palavra Saricti

;

na boca Evungelii , e no peito ao mesmo tempo que diz:

Secundutn
y

de sorte
,
que no mesmo tempo , t

em que
• :

- •
* : ' •' » .-•'• : " - ~ "~ ** "pro-

OTYÍ*
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pronunciar o nome do Evangelista, tenha já as mãos
"juntas diante do peito , como quando disse: Dominus
"vbbiscum: Terido-se benzido, receba do Subdiaccno oúm-
ribulo , è incense o livro dos Evangelhos com três

duetos, o primeiro no meio, o segundo á direita (q)\
e o terceiro á esquerda do mesmo Missal , fazendo

antes, e depois inclinação medíocre; feito isto, entre-

gue o thuribulo , e levantando as mãos, continue o

Evangelho, advertindo, que deve cantar com mais, ou

menos pausa , conforme fôr maior, ou menor a Solemni-

riade da festa
;
quando pronunciar o Sanctissimo nome

de JESUS faça genuflexão com o joelho direito atè a

terra (. r ') , e se pronunciar o de MARIA Sanctissima,

lhe fará inclinação de cabeça ,<%*. , da mesma sorte a

deve fazer se no mesmo Evangelho pronunciar o nome
daquelle Sancto de quem se faz a festa, ou commemo-
raçao.

18. Tendo cantado o Evangelho, tome com ambas
as mãos o livro dos Evangelhos, e assim mesmo aberto,

como estava na estante, o entregue ao Subdiacono,
mostrando-lhe o principio do Texto depois que elle ti-

ver recebido o mesmo livro; leito isto, vá ao meio do
plano, saúde o Altar, fazendo genuflexão no intimo de-

grào , e se o Celebrante não estiver nesj-e m<smo plano,
suba os degráos, e no meio do Presbyterio ( s ), sem ge-
nuflectir , receba o thuribulo, e detse mesmo lugar in-

cen-

( q ) A direita do JVLssal se diz aquella
,
que fica ao lado es-

querdo do Diácono.

( r ) Para fazer com mais gravidade a mesma genuflexão,

deve segurar-se nas mãos, ponde-as separadas, e extensas sobre a
estante , uma no lado esquerdo , e outra no direito da mesma es-

tante.

( s ) Esta e a praxe Braeharense, A' portu , Corseto, e ou-
tros communmente com Cavalieri de Missa òolemni livro V. Camit.
IX. §. 36.

--- ---— - -
_
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cense o Celebrante com três duetos, e inclinação medi*
ocre antes , e depois ( o qiie deve fazer depois que o Ce^
lebfante tiver osculado o principio do Texto ) , e tendo
dado o thuribulo ao Thuriferario , espere

,
que o Ceie-*

brante venha para o meio do Altar, aonde à sua direita

vá genuflectir no mesmo tempo, em que elle saudar a
Altar ; depois và ao seu lugar Costumado entre o Cele-
brante , e Subdfacono.

19. Estando em linha recta afras do Celebrante,
quando este entoar o Credo, faça inclinação de cabeça li

palavra Deum , e genufiectindo ahi mesmo, suba a es-

querda do Celebrante, com o qual continue o mesmo
Symbolo, sem se adiantar: Ao Verso: Et' iricárnatus est

,

faça geuuflexão com ambos" os joelhos no mesmo tempo,
em que o Celebrante; porem sem se encostar ao Altar
(o que sempre deve observarem semelhantes occasioes),

incline a cabeça às palavras.' Simul adoralur ( t ) . e no
fim do Symbolo faça sobre si o Signal da Cruz no mes-
mo tempo, em que o Celebrante ; e se este senão fòf

assentar, acabado o Symbolo , o Diácono, faça genufle-

xão , e desça ao seu fug*ar atrás do Celebrante, aoncíè

persevere era linhra recta alho' que o Coro acabe o Sym-
bolo. Porem se o Celebrante se quiser assentar, acaba-

do o Symbolo, o Diácono faça genuflexão ao lado esquer-

do do Celebrante, e o preceda para o seu assento, ob-
servando em tudo as mesmas Ceremoniás, que ricaò no-
tadas no numero 11 , e 12.

20. Quando no Coro se cantar o verso: Et iricár-

natus est, se o Diácono estiver assentado não se íèvante,-

mas descubra-se. e incline-se, tendo entretanto o bar-
rete sobre o joelho dkeito ( porem nas três Missas do^

Natal, e no dia da Annunciação, ainda que esteja assen-

tado, levante-se receba o barrete do Celebrante, e nó
mes-

" ' ' '" • ' ' ' >
i

•

i ifiini

,

u » - >.! máikMw v .i.i.in--.. .
.u-^ ... • » .li i « r

( t ) Yide N/ 57.
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mesmo lugar ajoelhe à sua direita
,
perseverando assim ,

em quanto se canta o dito verso ), acabado este, dê
o barrete ao Celebrante, e se assente, observando nisto,

o mesmo que se disse no numero 11. (v)
21. Porem, nSo sa assentando o Celebrante, mas

ficando em pé no meio do Subpedaneo, quando no Coro
se cantai o verso: Et incarnatus est,§*., o Diácono, que
está atrás do mesmo Celebrante, se desvio algum tanto

para o lado direito, e no mesmo tempo, em que o Ce-
lebrante genuflecte, faça genuHexfío no degrào, ou plano

immediato ao Subpedaneo, e assim persevere até ao fim

do dito verso, depois levante-se, e vá para o seu lugar

atrás do Celebrante, atò se acabar o Symbolo , advertin-

do
,
que deve fazer inclinação de cabeça, quando no

Coro se cantarem as palavras: Simul adoratur.

22. Janto ao fira do Symbolo, avisado pelo Cere-
moniario , se estiver assentado, levante-se, ponha o seu
barrete no assento, receba o do Celebrante , e observan-
do as mais Ceremonias

,
que se disserâo no numero II,

vá para o Altar do mesmo modo
,
que no fim do Gloria

in exceleis &.;• mas se estiver em pé, junto ao Altar,
persevere na mesma postura, atò que o Celebrante diga:

Dominas vobiscum.

23. Tendo o Celebrante cantado; Dominus vobis*

cum , o Diácono , que então esta "no degrào , ou plano
immediato ao Subpedaneo , entre o Celebrante, e Sub-
diacono genufíecta, e suba ao Subpedaneo á esquerda
do Celebrante, para dizer com elle o Oífertorio, depois
de lho ter mostrado.

24. Dito este, mude-se para a direita do Cele-

brai!»

( v ) Não manda a Nossa Rubrica ajoelhar nos dias preditos;

com tudo è a pratica gerai, e o manda o Calendário Ejracharense
«os lugares próprios.

24.,

.
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bninU? , e tomando com a mão direita a Palia de cima '

da. Pai ena, a ponha sobre o Aitar encostada à banqueta,
e fora t!o Corporal ; depois tome a Patena com a Hóstia
pegàndo-lne com ambas as mãos, de forte que com a di-

reita tenha a Patena pela parte, que corresponde á par-

íe superior da Hóstia, e com a esquerda, na que cor-

responde à parte inferior da mesma Hóstia, pegando-lhe
de modo, que o Celebrante possa tomar a dita Patena
com ambas as mãos pelos dous lados

,
que correspondem

aos da Hóstia , e deste modo a entregue ao Celebrante
,

mas antes de lha entregar, a beije no lado, e depois a
mão direita do Celebrante, quando este lhe tiver pega-
do, ajudando ao mesmo Celebrante a sustenta-la, ou
sustentando- lhe o braço ao tempo

,
que elle a offerec© ; e

diga com o mesmo a Oração: Acceptabilís sit
,

§~. , ou
Suscipe Sancte Pater , Sç. offerecida a Hóstia , e feita pelo

Celebrante a Cruz com a Patena para collocar a mesma
Hóstia sobre o Corporal , o Diácono , osculando primei-
ramente a mão do Celebrante , e depois a Patena , rece-

ba esta com a mão direita, e a submetta ao Corporal,
de sorte que este cubra a maior parte delia, e tomando
o Purificador, assim mesmo dobrado, com elle cubra a
parte da Patena

,
que havia ficado fora do Corporal, ten-

do aeste tempo a mão esquerda por baixo da Dalnjatica.

Feito isto, pegue com a mão direita no Caliz por baixo
do nó , e com a esquerda pelo pé , e beijando o pè do
mesmo Caliz, o dê ao Celebrante, aò qual beije a mão
direita, quando este lhe tiver pegado, e logo, encostan-
do a mão esquerda ao peito por baixo da Daimatica,
com a direita sustente o pé do Caliz, ou braço do Cele-
brante, com o qual diga a Oração: Offerimus tibi , ôp. ,

depois que sò o Celebrante tiver feito o Signal da Cruz
com o Caliz , o Diácono cubra-o com a Palia.

25. Advirta o Diácono, que havendo algumas Par-
tículas para se consagrarem, antes de dar a Patena

com
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com a Kostía ao CeléBrânte , deve descobrir o Cibório
,

e pondo- o sobre o Corporal, entregue a Patena ao Ce-
lebrante, cora o qual tendo dito a Oração: Jçcepíabilis

sí£,<^., ou Suscipe Saneie Pater, <^. ponha o mesmo Ci-
bório na parte posterior da pedra d' A'ra, de sorte que
depois não sirva de impedimento para cobrir, descobrir,

ou mover o Caliz
,
quando for necessário; feito isto, to-

me o Caliz , e o entregue ao Celebrante , como acima
'se disse.

26. Depois que o Celebrante tiver dito: Veni San-
ctificaíor

,
$• . , « não antes, o Diácono faça genuflexão á

sua direita, e desça o degrào do Subpedaneo ( x ) vol-

tando-se sobre a sua direita , de sorte que fique no .meio

do Altar , e atrás do Celebrante com a face para o lado

da Epistola, em quanto o mesmo Celebrante põem in-

censo no thuribulo ; o que feito, lhe entregue o thuri-

bulo do mesmo modo, que se disse no numero 5. ; de-
pois, subindo ao Subpedaneo, com a mão direita segu-
re o pé do Caliz, em quanto o Celebrante incensa a

Oblata, tendo neste tempo a esquerda por baixo da
Dalmatica ; incensada a Oblata, faça genuflexão ao mes-
mo tempo, que o Celebrante fizer a devida reverencia
á Cruz , e Jevantando-se , tome o Caliz pelo no , e o
desvie -do meio do Altar para o lado da Epistola;
porem sem o tirar para fora do Corporal, quanto fôr

possível; depois que o Celebrante incensou a Cruz,
torne a por o Caliz no meio do Altar , e novamente faça

genuflexão ahi mesmo, quando o Celebrante saudar a
Cruz, para proseguir a incensação do Altar, no tempo

da

( x ) Sendo em Missa de Semiduples, ou que não tenha incen-

so á Oblata , o Diácono , omittida a Ceremonia sobredita , yà pelo

degráo , ou plano iminediato ao Subpedaoeo administrar a toalha f

ou manustergio ao Celebrante , e observe depois, o que se diz junt»
ao fim do «umero 30 subsequente.
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da qual o Diácono observe o mesmo, que jà se disse a
respeito da primeira íncensação do Altar, <%-.

27. Depois que o Diácono incensar o Celebrante,

và incensar o Coro, levando o thuribulo coma mito es-

querda pela extremidade superior das cadêas encostada

ao peito, e com a direita junto ao Operculo
, prece-

dendo-o, e acompanhando:o o Mestre das Ceremonias,
e na falta deste o Thuriferario para o que , descendo
pelo lado da Epistola, faça genuflexão para o Altar no
meio do ínfimo degráo , saúde o Coro, ( z ), e và ao

lado do Evangelho, saúde com inclinação medíocre o
primeiro

,
que presidir , e o incense , fazendo-ihs no fim

outra inclinação medíocre, o que observe com os mais,

a quem houver de incensar; incensado o Clero da par-

le do Evangelho, faça genuflexão no meio do Coro para
o Altar , e vá incensar da mesma sorte o Clero, que
está no lado da Epistola ; incensado o Clero , venha ao
meio, e dahi saúde uma, e outra parte do Coro, prin-

cipiando pelo lado do Evangelho, que incemau em pri-

meiro lugar; porem se o mais digno do Clero, estiver

*no lado da Epistola, incensará primeiro este, e todo o
Clero daquelle lado, e da mesma sorte o saudará em
primeiro lugar.

23. Note-se I. Que quando o Prelado assistir á
Missa," o Celebrante ha de ser incensado com dois du-
etos somente ; e logo depois deste (se o Prelado não ti-

yer Presbjtero assistente ), o mesmo Diácono o vá in-

censar co.m três dactos, fazendo-lhe genuflexão com um
sò

(%-) Ainda que alguns dos Rubricistas de melhor nota são de
parecer, que o Diácono antes de principiar a incensar o Coro, e

.depois o saúde ; com tudo esta Oeremonia não sg costuma praticar

nesta CatUcd-ral
,
por tanto d ; go, que viçando o Coro junto ao Pres-

byt;u-ío, nao se deve saudar, porem estando alguns passos distante,

íçiii lugar a sobredita saudação.
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só joelho antes, e depois. Quando porem o Prelado ti-

ver assistentes, o Presbytero mais qualificado em digni-

dade , ou antiguidade o incensará
;

para o que , depois

que o Diácono tiver incensado o Celebrante , entregue

o thuribulo ao Thuriferario , e á direita do Celebrante

espere que o Presbytero assistente incense o Prelado ; o

que feito, o mesmo Diácono, recebendo o thuribulo do
Thuriferario, vá incensar os assistentes do Prelado, saú-

de o Altar, quando passar pelo meio delle , e o Prelado,

tanto que chegar defronte de sua Sede; o que fará com
genuflexão , e logo voltando-se para o Presbytero , que
assiste á direita do Prelado, o incense com dous duetos,

fazendo-lhe inclinação medíocre antes, e depois; incen-

sado este , faça genuflexão ao Prelado , e voltando-se pa-

ra o assistente que eatàao J^ado esquerdo do mesmo Pre-
lado , o incense do modo sobredito. Porem, quando o
Prelado tiver quatro assistentes ( o que suecede

, quan-
do ejle assiste á Missa paramentado ), o Diácono, na
forma que já dissemos, incense primeiramente o Presby-
tero assistente, e depois deste o Diácono do mesmo lado,

e saudando o Prelado com genuflexão, antes de voltar

para o seu lado esquerdo, incense depois o Diácono, que
assiste à sua esquerda, e em ultimo lugar o Arcediago
do báculo , fazendo para cada um a» inclinações respe-

ctivas antes, e depois; tendo concluído, saúde o Prelado
com genuflexão, e descendo pelo lado do Evangelho ao
plano, continue a incensação do Coro do mesmo modo,
que acima fica exposto. II. Nas Igrejas Cathedraes, e
Coliegiadas principiando a incensação pelo lado , em
que presidir o mais digno , ou mais antigo , incense as

Dignidades, e Cónegos, dando a eada um dous duetos
separadamente, e inclinação antes, e depois. Nas outras
Igrejas se incensará com dous duetos, e inclinação antes,

• depois ao Diácono, e S ubdiacoao ; e os Sacerdotes

pa-
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paranientados com Pluviaes tão somente ; e succedendo
assistir algum Cónego rio Coro , terá os mesmos doiís

duetos; os mais Sacerdotes , e Clero serão incensados
com um sò dueto, e não mais. III. Quando o Celebran-
te cantar as palavras: Gratias agamus Domino Deo nos-

tro }
o Diácono, se andar iacensando o Coro, vire-se pa-

ra o Altar, e faça genuflexão com ambos os joelhos' até

©fim das sobreditas palavras, e depois continue a iiicen-

sação do Coro, advertindo porem, que esta se deve Ana-
lisar, primeiro que o Prefacio, ainda que alguns do mes-
mo Coro fiquem sem receber a incensaçao, e succetfènjrlò

assim, o mesmo Diácono, e Subdiacono não são ínc^h-

sádòs nesta occasião.

29. Depois que o Diácono concluir a incensaçao

do Clero, faça genuflexão no Ínfimo degráo cló Altar/, e

subindo ao Presbyterio entregue o thu.ríbulo ao Subdi-
acono, e ficando assim mesmo voltado para elle com a

face para o lado do Evangelho, espere, que o mesmo
Subdiacono o incense com dous duetos, corresponden-

do-lbe ás vénias , com que elle o saudar antes , e no fim;

o que feito, vá para o seu lugar, perseverando em li-

nha recta atrás do Celebrante atè Sánctus. Devenotar-se

i. Que não havendo Clero, para se incensar, o Diáco-

no, depois que tiver incensado o Celebrante, entregue

o thuribulo ao Subdiacono pondo-se á direita do Cele-

brante, vire-se com a face, para onde este está virado,

e ahi è incensado pelo Subdiacono, depois ministre a

toalha ao Celebrante no Lavabo * e observe o mesmo
,

que se diz no numero seguinte. íí. Não havendo Cere-

moniario ,
pertence ao Diácono registar as Orações, e

Prefacio, como também virar as folhas do Missal , todas

as vezes, que fôr necessário, para o que, genu flectin-

do no meio do Altar, suba á esquerda do Celebrante,

e lke assista, até que :

, registando o Prefacio , volte ao

~seu lugar costumado.
30 Ha-
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30. Havendo Sermão , depois que o Celebrante ti-

ver incensado a Oblata , o Diácono dobre a parte ante-

rior do Corporal sobre a Hóstia
,
para esta nâo ser leva-

da do vento, e ficar livre de alguns incidentes; o que
feito, observo o mais, que acima se disse a respeito da
incensaçào do Altar, e do Clero, excepto, que como
nesta occásiâo o Celebrante espera assentado, que o

Diácono conclua a incensarão do Clero; e no fim desta,

fViía a devida reverencia ao Altar, suba à direita do
Chí branttí*', e o saúde cem inclinação medíocre, quan-
úi, cfíègár a sua presença; depois entregue o thuribulo

ao S'úbdíaçono, e sendo por elle incensado, como acima
se àí& ;e , se a sente, fazendo primeiro vénia para o Ce-
lebrante, poacio também ao Subdiacono , na forma já in-

sinuada ub numero 11. Ao principiar o Sermão, descu-

iyrá-í>e fará o Síápaj da Cruz, e inclinado reze a Sauda-
ção A • ; todas as vezes, que no decurso do Ser-
mão óuyyt o Sanctissirnos Nomes de JESUS, de MA-
RIA , ou í

? o Saneio daquèlla Solernnidade se descubra,
e faça a inclinações correspondentes a cada um deales

( (. ) . T fim do Sermão, observando o mesmo, que se

dis; e no fim do Hymtiò Angélico, yà do mesmo modo
para o meTo k\o Aifar, aonde genuâexo no degrào im-
mediaío ao Subpedaneo , e á direita do Celebrante, re-

ze a> Orações, que pedio o Pregador, o que feito, suba
ao Subpedarieo , desdobre a folha anterior do Corporal,
faça genuflexão, e và pelo degrào immediato ao Subpe-
daneo nara o lado da Epistola, tome a toalha, ou ma-
nuste??io, e o administre ao Celebrante , em quanto
se alui par; depois, voltando-se com a face para o lado

do Evaíigeiho, incli/ie a cabeça para a Cruz no mesmo
tempo, fm que o Celebrante disser: Gloria Patri

9 8$,

no fim do Ptalmo: Lavabo. Estas Ceremonias deve pra-

ti-

(et) Castaldo livro 2. Section 1. Capit. V.
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ticar fiõ mesmo tempo, em que o Celebrante as faz,

accompanhando-o ao mesmo tempo com igual passo para
o meio do Altar, aonde ém linha recta faça genuflexão
no degrào do Subpedaneo, e observe o mais, que fica

dito no numero antecedente. Note-se
,
que se o Prela-

do assistir ao Sermão, no fira deste, antes que o Ora-
dor peça as Orações, o Diácono tomando o livro cante
a Confissão, e quando diasef as palavras: Tibi Pater . e,

Mt le Pater, faça genuflexão para o Prelado , como
também deve bater no peito, quando disser: Mea cul-

pa^*, depois genuflexo receba a benção do Prelado,
no fim da qual, vá para o meio dó Altar rezar as O-
raçtfes, que pedir o Orador, A*

31. O Diácono, estando eni pè atrás do Celebran-
te, em quanto este diz as Orações, é canta o Prefacio

( ou como acima se disse, registando-llíe as Orações., e
Prefacio na falta de Ceremoniario ) ajoelhe com ambos
os joelhos, quando o Celebrante cantar as palavras:

Gralias agarnus Domino Deonostro, perseverando na mes-
ma genuflexão até o fim ; faça as mesmas- inclinações

que elle, e antes das ultimas duas palavras, ao Signal

do Ceremoniario faça genuflexão para o Altar, e reti-

rando-se algum tanto para o lado do Evangi-Iho , espe-

re pelo Subdiacono, e ao mesmo tempo, em que elle su-
bir à direita do Celebrante, o Diácono suba a esquer-
da do mesmo Celebrante, e lhe registe as palavras; San-
clu$ , &., as quâes dirá inclinado com o Celebrante até
Benedictus, &. exclusivamente, e levantanclo-se da incli-

nação , faça o Signal da Cruz, ao mesmo tempo, em
que o fizer o Celebrante, dizendo com elíe: Benediclus,

quivetiit, $*. , depois vire a folha, registando o Canon*
o que feito, vá à direiía do Celebrante, saudando o Al-
tar, quando passar pelo meio, purifique a Patena, e
tomando-a, a cubra com o véo

?
depois saúde o Altar,

e
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e sobre a sua direita tlesçâ ao lugar do Subdiacono , e

lhe entregue a "mesma Patena, dando ahi mesmo o vóo
ao Credenciaria; feito isto, và ao seu lugar costumado,
ahi faça genuflexão, e persevere em linha recta com o

Celebrante, e Subdiacono até às palavras: Beiiedictam ,

adsc-iptam
t §- .

32. Em quanto o Celebrante diz as sobreditas pa-

lavras , o Diácono , fazendo a devida genuflexão para o

Altar, dê um , ou dous passos para a direita do Cele-

brante , e ao mesmo tempo , em que elte benzer a Hós-
tia , antes de consagrar, faca genuflexão no degrào do
Subpedaneo , depois, quando se fizer a elevação da Sa-

grada Hóstia, e do Caiiz, com a mão esquerda eleve

algum tanto a fímbria posterior da Casula do Celebran-
te ( h ) , e quando este, tendo já posto sobre o Altar a

Sagrada Hóstia, se levantar da genuflexão
,
juntamen-

te com elle se levante o Diácono, e descubrindo o Ca-
iiz, ponha a Palia encostada á banqueta, para que me-
lhor a possa tomar, depois novamente faça genuflexão
no mesmo lugar , era que esteve á Consagração da Hós-
tia , até que o Celebrante consagre o Caliz; e tendo
elle concluído as palavras da Consagração, levante-se

,

cubra o Caliz com a Palia, e juntamente com o Cele-

brante faça genuflexão para a elevação do Caliz ( c
)

Tan-

(6) Manda a Rubrica fazer esta Cereinonia, e assim era

necessário naquelle tempo, no qual as Casulas Sacerdotaes erào

muito mais largas, e muito mais compridas, do que boje. são: Co-
Bio agora sâo muito mais curtas , e cessarão as causas daquella Ge-
remonia , cessou também de fazer-se , e praticar-se.

( c ) Manda a Rubrica ao Diácono, que incense á elevação
qa Hóstia e do Caliz: mandava muito bem ; por que naquelle tem*
po uiícm havião ao Altar Mestres de Ceremonias ; nem Credenciarm-

os
; por que não havia Credencia ; nera este grande apparato , e Or-

dem
25...
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Tanto que o Celebrante , «feita a elevação do Caliz , &
puze r sobre o Altar; o Diácono tendo-se levantado, vá
para a linha recta atrás do Celebrante, e ahi permane-
ça, até ás palavras: Per quem hcec omnia,^,

33. Quando o Celebrante tenha de consagrar algum-
as Partículas, o Diácono, tanto que ás palavras: Qaam
oblationem ,§*. , se passar para o lado direito do Cele-
brante, descubra o Cibório, e o ponha ao lado do Caliz;

o que feito , faça genuflexão no degráo do Subpedaneo -

r

e quando o Celebrante , depois de ter elevado a Sagra-
da Hóstia , a põem sobre o Altar o Diácono se levante,

cubra o Cibório, e ponha-o no lugar, em que antes es-

tava, algum tanto atrás do Caliz, e genuflectindo ao

mesmo tempo, em que o Celebrante, levante-se descu-
bra o Caliz, e observe o mais, que aoima se disse*

34. No mesmo tempo , em que o Celebrante dis-

ser: Sanclificas , 8?. , o Diácono faça genuflexão, e vá ao

lado direito do Celebrante , descubra o Caliz , faça ge-

nuflexão ao mesmo tempo , em que o Celebrante , e lo-

go que elle disser as palavras: Per ipsum á£. ,
quando e-

levar a Sagrada Hóstia, a adore fazendo genuflexão com
ambos os joelhos, e levantando-se , cubra o Caliz, depo-
is que o Celebrante purificar os dedos; o que feito, faça

genuflexão ahi mesmo, e vá ao lado esquerdo do Cele-
brante virar a folha , e fazendo nova genuflexão, venha

pa-

dem
,
que ha no Sacrifício, como hoje ha; nem então o Dtacorro

punha, ou tirava a Palia, pois o Sacerdote fazia tudo ;. e por isso

não era impedido para incensar; e não havendo outro para faze-lo,

a quem pertenceria , como ainda hoje , senão ao Diácono ? O San-

cto Concilio de Trento mandou haver nas Cathedraes 09 Mestres

de Ceremonias ; e desde que estes se introduzirão se entrou a prati-

car a sobredita Ceremonia do Diácono pôr, e tirar a Palia no>Sa-
crificio, e os Mestres de Ceremonias o incensar á elevação , cuja

pratica se aoha approrada pelos Prelados, e Cabido desta Cathedjal,

p a que actualmente se observa.
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para o seu lugar atrás do Celebrante.

35. Junto ao fim do Puier nosler
,
quando o CeJfv

brante diz as palavras: El dimiíte nobisty., faça. genufle-

xão no degrào do Subpedaneo , e voltando-se sobre a

sua direita, irá ao Subdiacono receber a Patena, para

o que tome ahi mesmo o véo
,
que o Credenciario lhe

ministrar, e com eile extenso sobre a mão direita, rece-

ba do Subdiacono a Patena, que conduzirá descoberta

ao Celebrante, o que fará, voltando-se para o Altar so-

bre a sua esquerda, e genuflectindo junto ao Altar.

quando chegar á direita do Celebrante; depois purifique

a Patena com o Purificador, e tendo-a nas mãos de sor-

te, que a parte concava fique voltada para o Corporal,

beije-a no lábio superior, e depois a mão do Celebran-
te, quando este a tomar entre os dedos, para se benzer
com ella. ( d

)

36. Quando o Celebrante se benzer cora a Patena,

o Diácono se benza também ao mesmo tempo , e tendo
aquelle tomado a Sagrada Hóstia na Patena, descubra o

Caliz , e faça genuflexão com ambos os joelhos no mes-
mo tempo, em que o Celebrante; depois tendo elle lan-

çado a Sagrada Partícula no Caliz, o vá cobrir, fazendo
genuflexão no degrao do Subpedaneo, e perseverando à
direita do Celebrante , diga com elle mesmo: Agnus
Dei, éf. batendo no peito, e estando inclinado medio-
cremente para o Sanctissimo Sacramento. DiÍQi^Agnus
Dei* êf. ,

ponha-se de joelhos no Subpedaneo à direita

do Celebrante com as mãos juntas, e sem se encostar ao
Altar, e quando o Celebrante, perto do fim da primeira
Oração, estiver para beijar o Altar, levante-se , e ao
mesmo tempo que o Celebrante o beijar, faça elle o

mes-

( d ) Manda a Rubrica, que o Diácono, flexis genibus , entre-

gue a Patena ao Celebrante
; porem esta Ceremonia eitá em desu-

so » e q que acima se disse , está approvado por todos , ehea pra-
tica.
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mesmo fora do Corpora!, esera por as mãos sobre o Al-
tar; depois voite-se para o Celebrante, e fazendo-lhe in-

clinação
;
ponha. as mãos debaixo dos cotovelos do mes-

mo Celebrante, e avizinhando a sua face esquerda à es-

querda do Celebrante, responda: Et cmn Spiritu luo»,

quando elle tiver dito: Pax tecum , e de novo lhe faça
inclinação, tendo jà as mãos juntas; depois fasendo ge-
nuflexão no mesmo lugar para o Sanctissimo Sacramento
desça ao plano, e fazendo nova genuflexão para o Altar,

voltando-se para o Subdiacono ihe dará a Paz, pondo-
íhe as mãos nos hombros e. avizinhando a sua face ( e )

esquerda à esquerda do Subdiacoso, dizendo ao mesmo
íeinpo: Pax tecum, sem fazer inclinação antes , mas só

depois; feito isío, vá para o lado esquerdo do Celebran-
te , aonde faça genuflexão no degráo do Subpedaneo , é
no piano, ou degráo immediaío a este assista às Orações:
Domine Jesu Christe , &. , e seguintes.

37» Quando o Prelado presidir no Coro, o Pres-

bytero assistente vai ao Celebrante receber a Paz , e
dando-a ao Prelado, immediatamente a dà tambem*ao
Subdiacono, o qual a irá dar ao Coro pela sua ordem,
e em ultimo lugar a dará ao Diácono, no mesmo lugar,

em que elle assiste ao Celebraste, fazendo genuflexão

para o Altar antes, e depois de se voltar para o Subdi-
acono Porem se o Prelado presidir em alguma Solemni-
dade sem assistentes , o Diácono , recebendo a Paz do
Celebrante, como acima se disse, faça genuflexão com

am-

( c ) Consta da Rubrica, que o Diácono d«ve offerecer ao Ce-
lebrante o instrumento da Paz, para que beijando-o , seja levado

pelo Subdiacono ao Pontífice, e Coro, porem esta Cereraonia já
Bénafà pratica, e o que acima se disse se acha approvado , e muito

conforme á declaração da S. C. dos Ritos de 1620, que diz: Etenim
pacis osculam firis Ecclcsias lieis in Choro non cwn instrumento ,

sc.d osculo oris •prcebendum esse declaravit . Çathalani Comentados
iiíustrado do Ceremoniai dos J^j.spos tom. 1. §. 2. folh. 34â.
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ambos os joelhos
,
quando se apartar do Altar , e vá dar

a Paz ao Prelado ,
pondo-lhe as mãos nos cotovêllos , e

unindo a sua face esquerda á esquerda do Prelado, quan-
do lhe disser: Pax tecum, sem lhe fazer genuílexãa

,

t>u inclinação alguma, quando lhe levar a Paz, mas sim.

uma sò genuflexão
,
quando depois de lha ter dado se

apartar delle; depois observe o mais, que acima se dis-

se.

38. No mesmo tempo, em que o Celebrante dis-

ser: Domine non sum dignus , &. , o Diácono bata no
peito, e quando o Celebrante fizer inclinação profunda
ao Sanctissimo Sacramento , faça genuflexão com ambos
os joelhos no degráo do Subpedaneo , depois levantc-se

,

e persevere nesse mesmo lugar até que o Celebrante te-

nha consumido ambas as espécies, fazendo com elle as

mesmas genuflexões, e inclinando-se profundamente no
acto, em que o Celebrante commungar hunia, e outra
espécie {/) se o Subdiacono não tiver voltado do Coro,
quando o Celebrante tiver recebido o Sanctissimo Cor •

po de Christo , o Diácono genuflectindo no lugar, em
que está, passe para a direita do Celebrante, descubra
o Caliz, quando o Celebrante principiar a separar as mã-
os, e fazendo as genuflexões devidas, lhe ministre a a-

blução
;
porem quando o Subdiacono chegar, lhe ceda •

lugar para este fazer o seu Officio , e o Diácono vá para
o lado esquerdo do Celebrante , observando as genufle-

xões costumadas. ^
39. Tanto que o Celebrante receber a ablução, o

Dl-

(/) E* para notar-se ,
que sendo a Rubrica Braeharensc tão

piedosa, e devota nas suas Ceremonias , se esqucce-se ; da referida

reverencia tão devota, e accommodada áquelleaeto; por tanto é
justo, se pratique o referido; pois tenho observado, que alguns Bra?"

charenses ( bem dignos de attenção
} praticão esta mesma Ceremos

nia.
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Diácono tome o Missal, e o mude pára o lado da Epis-
tola , fazendo genuflexão no degráo do Subpedaneo

.

quando passar pelo meio do Altar, depois ( não havendo
Ceremoniario ) mostre ao Celebrante a Antjiphona cha-
mada Communio , o que feito, retire-se para o degráo
immediato ao Subpedaneo eno linha reata com o Cele-
brante (se tiver usado na Missa d' Estolão , tire-o, *

tome a Planeta plieada ), e quando o mesmo Celebrante
for dizer: Dominus vobiscum ... o acompanhe, como tam-

bém ,
quando e\\e voltar para o lado da Epistola , aonde

assista ás Orações, perseverando em linha recta atrás âo

Celebrante ( ijjfo sendo necessário regist;ir-lhe as mes-
mas ) , e se incline touas as vezes, que o fizer o mesmo
Celebrante.

40. Nas Missas U feria, que se cantão no tempo
da Quaresma, tanto que o Celebrante disser o ultimo:

Oremus da Oração r.v.ptr populum , o Diácono vire-se

pelo lado direito para o Povo , sem fazer genuflexão al-

guma , e tendo as mãos por baixo da Dalmatica, e a

cabeça inclinada, cante: Humiíiale capita vestra Deo , e

logo sobre o seu lado esquerdo se volte para o Altar, e

assista com a cabeça inclinada em quanto o Celebrante

disser esta Oração. Concluídas as Orações, acompanhe
o Celebrante para o meio do Altar, sempre pelo degráo,

ou plano immediato ao Subpedaneo, e depois que o

. Celebrante tiver cantado: Dominus vobiscum, ajoelhe

no degráo do Subpedaneo , volte-se para o Povo pelo»

lado direito, e tendo os olhos graves, e mãos submet-
tidas à Dalmatica, cante: Ite Missa est , ou também,

conforme a Rubrica, pôde cantar; Verbum Patris hodie T

&. , no dia da Natividade
, e seguintes até o dia da Cir-

cumcisão inclusive , e da mesma sorte no dia da Epipha-
nia pôde cantar: Stella fulget hodie, fy., o que fica a seu

parecer; r/ara o que deve prever a mesma Rubrica, e*

c&n-
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cântico conforme ao Rito das festividades, &. Havendo
porem de cantar: Benedicamus Domino, cantee-o voltado

para o Aliar, e sem fazer genuflexão.

4L O Diácono, tendo cantado: lie Missa est . vói-

te-se sobre o lado esquerdo para o Altar, e no tempo,
em que o Celebrante dèr a benção, faça genuflexão no
degrào do Subpedaneo com ambos os joelhos, e benza-se

(g); feito isto, levante-se , espete que o Celebrante

diga a Oração: Placeat libi Sancta Trinitas , e no fim

desta o acompanhe para o Evangelho de S. João, aonde:

assista á esquerda do mesmo Celebrante, e quando este

disser: Vcrbum caro facturn cst , ou outras palavras , a
que se inclinar, ou genuflectir, o Diácono faça o mesmo
para o livro.

42. No fim do ultimo Evangelho, và ao meio do
Altar, pelo degrào, ou plano immediato ao Subpedaneo,
e neste mesmo plano , ou degrào faça genuflexão , atè

que o Celebrante tenha dito a Antiphona, e Oração
conforme ao tempo. Porem no tempo Paschal estará em
pé, em quanto, o Celebrante disser a Antiphona, e a

Oração; no fim desta saúde o Altar, e sem voltar as

costas para o Celebrante, desça ao plano, e dando o bar-
rete ao Celebrante , receba o seu , saúde novamente o
Altar, e voltando-se com os mais Ministros para o Cle-
ro

,
pelo seu lado esquerdo

,
para não dar as costas ao

Celebrante, juntamente com estes saiide-o, cubra-se , é
vá para a Sacristia na mesma ordem que veio ( h ).

' No-

( g ) Esta e a praxe Bracharense , e doutrina de graves AA.,
entre os quaes veja-se Merati folh. 269. no Comme-uíario da Ru*
brica num. 7.

( h ) Naquellas Missas
,

que forem Celebradas com Rito du-
ples , Semiduples, ou Sanples, o Diácono, depois que o Cele-
brante tiver concluído a Antiphona, e a Oração do tempo, suba
ao Subpedaneo, torne o Missal da estante, -e encostando-o ao pei-

fcorna forma
, que veio da Sacristia , desça o degrào do Subpeda-

neo,
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Note-se, que sahindò juntamente com o Clero
$
quando»

este acompanhar o Celebrante para a Sacristia saude-o
lãosòmente chegando d Sacristia , e no tempo , em que
tiver chegado diante da Cruz a saúde com inclinação

medíocre, e depois ao Celebrante; depois ajude o Cele-

brante adespir-se dando-lhe a beijar aquelles mesmos or-

namentos, que beijou vestindo-se; e estando o Celebran-
te totalmente despido, o Diácono saude-o , e se dispa,

beijando o' Manipulo , e Estola, dobrando os seus orna-

mentos, e lavando as mãos como fez ao principio.

CAPITULO SEPTIMCX

Do Diácono Bracharense, instruído nas Ceremonias
da Missa Solemne, em outras occasíões.

§. I,

Do Diácono Bracharense na Missa Solemn& diântè

do fèanctissifrio Exposto.

Diácono, depois de bem instruído nas Ce-
remonias, que havemos referido nos números antecedeu*

tes, o que mais deve observar nesta Missa , he o seguin~

te. Tanto que avistar o Sanctissimo Sacramento dcscu-

bra-se , e tendo chegado ao primeiro degráo do Aliar

receba o barrete do Celebrante, sem osculo algum ( 1 ),
e fa-

neo, e nelle faça genuflexão , no mesmo tpmpoj em que o Celc<=

brante saudar o Aliar., para se apartar delle ; e para descer ao

plano , e saudar ao Clero , observe o que acima se disse , excepto
?

que não porá o seu barrete ; pois deve ir, como veio, descuberto.

( i ) Alem de ser este o costume Biacbavensè , veja-se Merati

folh. 879. e alguus mais Rubricistas 4e melhor nota, os quaes

afnr-
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6 fazendo genuflexão tio plano cem ambos Ds:.jòelk©§'Vg&

incline profundamente no mesmo tempo ,- em que o Ce-"
lebraíite ; advertindo

,
que isto mesmo ha de observar ,-

quando no fim da Missa voltar para a Sacristia ; no res-

tante da Missa faça genuflexão com hum só joelho , ex*

cepto
,
quando se apartar do Altar, ou defóra voltar

para ell-e , como íwempli gral. ao Evangelho , e na in-

censaçao de Coro ( quando se assentar á Ghria
1 c Credo

&: ;
pois nestas Gceasiões fará genuflexão côm ambos os

joelhos.

2. Depois da Confissão? dada a absolvição , e ditoí-

Oremus pelo Celebrante , suba áo Altar $ e faça gemine-*

xão no degráo dò Subpedaneo , no mesmo tempo , em
que o Celebrante , antes da Oração: Oramus te Domine^
no fim da qual faça nova g-enufiexão

È
para se ^oUaí sobre

a sua direita com a face para o lado da Epistola , em quan-
to o Celebrante pozer incenso no íhuribulo ; sobre o que
deve observar esta regra geral;- faça genuflexão com um
sé joelho todas as vezes

, que chegar ao meio do AKar,
ou delle se apartar , e quando lhe passa-r pelo meio y

ainda em comjpanhia do Celebrante
5
porem ? quando sar:

bir ao Subpedaneo para dizer com o Celebrante a Glo-
ria , Credo, c Sanclus, ou para fazer outra qualquer cou-
sa, e quando do Subpedaneo descer «o seu lugar atraí

ck> Celebrante , só faça genuflexão no lugar , donde so
apartar

f
sem a fazer no lugar onde chegar ; e quando er

Celebrante íizer genuflexão antes de se voltar para.

o

povo, para dizer: Domimts vohiscum.', o líiacono
,

q.u«

< está

affirmão
,
que ò Diácono não deve beijar cousa alguma , a qual ha*

jà de entregar ao Celebrante nesla Missa, nem também a nulo do
mesmo Celebrante na entrega das cousas era reverencia ,. e attcn^ào
â presença do SanctiSsimo Kxposto; o mesmo, segue Cathalani ilius-

íràdor ao Ceréíríonial dos B;spos íblh. í>83. §. 29. Kxceptuão-ss
equelias cousas* que se dènotlfc no uiftn. &. subsequente»

26, , , ,
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está no degráo , ou plano immediato ao Subpedaneo

,

fique no seu lugar sem fazer genuflexão, porem quando o
Celebrante depois de dizer: Dominus vohiscum, genuflectir

para ir ao lado da Epistola, o Diácono fará o mesmo
para ir em seu seguimento ao mesmo lado da Epis-
tola.

3. Tanto que o Celebrante pozer, e benzer o in-

censo no thuribulo o Diácono novamente faça genufle-

xão para o Sanctissimo á direita do Celebrante ; o que
feito , voltando-se sobre o seu lado esquerdo para lhé
não dar as costas , desça ao Ínfimo degráo (/) ponha-se
de joelhos á direita do Celebrante sobre o plano, e ten-

do recebido o thuribulo o entregue ao Celebrante , sem
osculo algum; faça inclinação profunda juntamente com
o mesmo Celebrante antes , e depois da incensação , e
pondo-se de pé suba ao plano , ou degráo immediato ao
Subpedaneo , aonde faça genuflexão , e acompanhe o Ce-
lebrante na incensação , do modo ordinário ; acabada a

incensação do Altar, receba o thuribulo, e voltando as

costas ao povo, incense o Celebrante do modo ordiná-

rio, o qual estará nesta occasião voltatdo para o povo

,

e fora do Subpedaneo ; também o incense no mesmo lu-

gar depois do Oftertorio-, porem depois do Evangelho

,

o incense no lugar ordinário , sobre o Subpedaneo.
4. Quando o Celebrante se assentar áo Gloria', á

Epistola, e ao Credo, fazendo as genuflexões respecti-

vas á presença do Sanctissimo Exposto , observará o
mais ,. que já se disse em semelhantes occasiões , tra-

ctando da Missa Solemne ordinária , exceptuando o uso
dos barretes. Nesta Missa em reverencia á presença do
Sanctissimo Exposto, se faz o Cáliz sobre o Altar;

so-
•

'' ''
•

t l ) E' este. o costume da nossa Igjeja , e com graves funda-

mentos coatra muitos ; pois assim o rnauda o Cereoiomal dos Bis-

pos liv. 2. Capit. «33. num. 2o. Veja~se Merati foi. 460. num. 9,
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«obre o que o Diácono observará o mesmo
;
que se dis-

se ria nota do numero 15 do Capitulo VI. antecedente;
como também antes do Evangelho beije a mâo do Ce-
lebrante no mesmo lugar , e do mesmo modo

5
que ahi

se disse
;
quando lhe entregar a Patena , e o Caliz ao

Ofíertorio , e outra vez a Patena acabada a Oração
.Dominical, beije estas cousas, e a mão do Celebrante,

da mesma sorte , <\ue nas outras Missas, porem fora

destas occasiões , não beije a mão do Celebrante , nem
as cousas

,
que lhe der , ou delle receber ( m ) .

5. Feita pelo Celebrante a incensaçâo da Oblata,
faça genuflexão , e desça com. o mesmo Celebrante ao
plano, aonde genuflexo ásua direita, observe o mesmo,
"que se disse na numero 3 ; falando da primeira incensa-

çâo do Altar , no fim da qual incense o Celebrante do
•rnesmo modo, que ahi se disse, o qué feito, desça ao
plano , faça genuflexão com ambos os joelhos , e vá in-

censar o Clero , no que observará , alem do sobredito
,

o mesmo
,
que se disse no numero 27, , e seguintes com

. suas notas do Capitulo antecedente. Cante lie Missa est,

meio voltado para o pôvò j

, e fora do meio do Altar, pa-
ra a' parte dó Evangelho , dó mesmo hiòdò

,
que o Cele-

brante cantar: Dominus vobiseiim , é faça genuflexão an-
tes de se voltar, e depois; junto ao fim dó Evangelho
áe & João r quando o Celebrante disser as palavras:
Vtfbuxn carofactum est , faça genuflexão com ambos os
|oelliôs , vóltandb-se com à face para o Sanctissimo Sa-
cramento , e rião para o lado do Evangelho ; no mais
tíbserve , o que se disse na Missa Solemne ; depois des-
cendo ao plano faça genuflexão com ambos os joelhos

,

e inclinação profunda, e levantando-se entregue o bar-
reie ao Celebrante , receba o seu , e vá para a Sacris-

tia
- .._..-..- -

-. .'...'
1

4lM ) Merati foi . 887; num* 1 1 *
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tia , cebrlndo-se somente
, quando se apartar da presen-

ça do Saiictissimo Sacramento , isto é , quando já o nâo
.avistar , se olhasse desse m^enio lugar, em que se manr
4a cobrir.

Das Ceremomas ,
que o Diácono Braeharense deve prati-

car nas Missas de Defunctos,

6. v^F Diácono sandeo Celebrante com as inclina-

ções costumadas, assim na Sacristia, como no Altar,

nao beije a mão do Celebrante, nem cousa alguma das

•que lhe ministrar , ou delíe receber , nem se benza an-

tes de principiar ò Intróito..

7. Nas Missas de maior Solemnidade, isto he,
no dia dos Fieis Defunctos , no dia do óbito , ou deposi^-

eão de alguma pessoa ; e nos dias terceiro , septimo

,

trigésimo , e Anniyersarío rigoroso ,
quando o Subdia-

cono cantar a Epistola , assiste assentado á esquerda do
Celebrante, depois ajudado do Subdiacono, ministre o
Missal para o, Celebrante dizer o $i. , e Tracto, obser-

vando nisto , e no modo de fazer o Caliz o mesmo 9 qae
dissemos na Missa Solemne.

S. Para cantar o Evangelho, depois que tiver po&-
to o yée sobre o Caliz , e o livro dos Evangelhos sobre
a A"ra, desça ao Subpedaneo, e genuflecto no seu de-
gráo , diga: Munda cor meum

p dp mesmo modo
, que

na Missa Solemne se disse , e levantando-se tome de
sobre a A"ra o livro , e sem pedjr a benção , nem beijar

a mío do Celebrante, mas sim saudando-o
, quando

passar por diante clelle , desça a© plano , aonde genufl^-

cta no inlímo degrao á direita do Subdiacono, evá can-

tar o Evangelho sobre a estante , sem fazer o Signal da
Cruz, assim sobre o Texto, como sobre si mesmo

,

nem incensaudo o Missal , e ao fim do Evangelho feche
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o livro, e o deixe sobre a mesma estante; pois não se
leva o Texto a beijar ao Celebrante , nem se incensa

então. Acabado o Evangelho, faça genuflexão no Ínfimo

degrác á direita do Subdiacono , e suba ao plano , ou
degráo immediato ao Subpedaneo , aonde Á direita do
Celebrante , faça genuflexão ao mesmo tempo , em que
elle saudar o Altar, e logo vá para o seu lugar atrás

do Celebrante , em quanto elle canta: Dommus vobis-

€um.
9. Nas Missas de menor Solemnidade omittindo-se

as Ceremonias referidas se observará o seguinte: o Diá-
cono assiste em pé atrás do Celebrante , em quanto o
Subdiacono cantar a Epistola

, ( n ) depois prepare o Ca-
liz sobre o Altar , e observe em tudo isto o mesmo, que
se disse na nota do numero 15. ,

que se denota com a
letra :p: no Capitulo VI., em o qual se tracta das Mis-
sas feríaes , e Semiduplices. Para cantar o Evangelho

,

diga: Munda cor tneum , &. , no lugar costumado, e sem
pedir a benção , nem beijar a mão do Celebrante , suba
ao Subpedaneo , e cante o Evangelho pelo Missal de
Celebrante , que estará sobre o Altar no mçsmo lugar

ordinário , fazendo as genuflexões costumadas ; mas não
o Signal da Cruz , assim sobre o Texto , como sobre si

mesmo ; acabado o Evangelho , não dê a beijar o Texto
ao Celebrante ; mas concluído este , desça ao Subpeda-
neo , e vá genuíleclir ao meio do Altar em linha recta
com o Celebrante , &.

10. Depois que o Celebrante disser: Veni San-
ctificator ,

&.', o Diácono assista á sua direita, eni quanto
pozer incenso no thuribulo ; depois, -em quanto o mes-

mo

( n ) A Rubrica manda cantar nestas Missas a Epistola pelo
Subdiacono pelo mesmo Missal

,
que está np Altar , e no mesmo

lugar», hoje já nfio se observa esse uso; e pratica-se o que acima se

deipoem.
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mo- Celebrante incensar a Oblata , e o Altar, observe o
mesmo, eftre na Missa So-lemne se tll&se ( ©rniUindo
sempre os ósculos,, como fica d/to ),'e descendo ao
jplano , incense na forma costumada q Celebrante sóraea-

ie (o); e logo" entregando o thurihnlo ao Thuriierario

,

receba do Credenciario a toalha , que ministre ao Cele-
brante , depois que o Subdia&ono"lhe tem dado a agoa
ás mãos fazendo-lhe inclinação medíocre antes , e depo-
is ; feito isto , entregue a toalha ao Credenciario , e
acompanhe o Celebrante do modo ordinário para orneio
do Altar; responda: Suscipíat Dominus , &.

;
quando o

Celebrante disser: Orate fratres ,.. &. , e não havendo Ce.-

remoniario , registe as Orações ao. Celebrante , e assis-

ta á sua esquerda em quanto as disser ; no fim das quaes
registe o Prefacio , e desça ao seu lugar ordinário atrás

do Celebrante.
11. Quando o Celebrante disser: Aynns Dei, não

l^ata no peito ; mas logo que o tiver repetido terceira

vez , faça genuflexão á direita do Celebrante i e passe
p.ara o lado do Evangelho í fazendo inclinação para ò
^ubdiacono no mesmo tempo., em que. passar por elle 1

,

para o lugar, em que elle estava ,, depois,, genuflectin,-

do ahi mesmo, assista da parte do Evangelho, como
nas outras Missas , até que haja de mudar o Missal.

No fim diga: Kequiescant in pace , sempre no plural,,

sem se voltar para o povo, nem fazer genuflexão ; no
fim da Oração Placeat tibi Saneia Trinitas j tanto que o

Celebrante beijar o Altar, faça genuflexão, e vá assis-

tir á esquerda do mesmo Celebrante, em quanto eilç

diz o Evangelho de S. João;, no fim do qual, vá ao

meio , e á direita do Celebrante , saúde o Altar , desça

ai>

" ! —7* 1
; f—i

-

,

' '

(o) A nos«a Rubrica prohibe incensar nestas Mssas- ainda

a Òhlataicpín tudp.,está,.o uso em.* contraria na.férnia> a;»» gé- cUz

no Texto*



'Parte ít Cctplt, ^If. %l TO S^
ao píáiíó, e vá '$ara'q; Sacristia tia f^riaia csstuftiá-

da. . ' .

'

>

' 6 III.

Dos Ceremonias
,
ç«e o Diácono Bmcháreme deve

•praticar na Absolvição pelos Defunctos.

iJUandò no fim da Missa haja d« fazér-se ul-

sfuma Absolvição,; logo que o Celebrante acabar o Ê-
vangelho- de S. João, o Diácono passe para o seU lado

direito, e saudando o Altar..na fórma costumada vá a-

diánte- do mesmo Celebrante, e atrás do Subdiácono pe-
los degráos lateraes ao plano da Epistola, aonde ajude
o Celebrante a tirar a Casula , e Manipulo , e ajudando-
o a vestir o Pluvial preto , ellé mesmo tire o seu Mani-
pulo , eooiíl o Celebrante vá fazer genuflexão no: Ínfimo

degráo , no mesmo tempo , em que elle saudar o Altar

;

dando-lhe o barrete , mode-se para a esquerda do Cele-
brante , e tomando a fímbria do Pluvial daquelle lado,

acompanhe o mesmo Celebrante até junto ao Tumulo,
aonde espere que o Coro cante o &. ,

junto ao fim , vá,

para a direita do Celebrante, e recebendo a naveta, dê,
sem osculo algum, a colher ao Celebrante , para pôr,
e benzer incenso na fórma costumada , e tendo dito o
Celebrante: Pater noster , lhe ministre o Aápèrsorio , le-

vante a fímbria anterior do Pluvial da parte direita dó
Celebrante, e o acompanhe na Aspersão do Tumulo,
genuflectindo para o Altar Mór

, quando passar por di-

ante delle , como também para a Cruz
,
que tem o Sub-

diácono no mesmo tempo
,
que o Celebrante a saudar.

Feita a Aspersão do Tumulo, receba o Aspersorió
, que

entregará ao Acolyto
,
que tem a caldeiririha , e toman-

do o thuribulo, o 'dê, sem osculo, ao Celebrante, ao
qual
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qual acompanhe na incensaçao do Tumulo , observando
as mesmas Cereinonias quê na Aspersão.

Í3. Concluída a incensaçao do Tumulo * receba
o thuribulo , e o dê ao Thuriferario , tome o livro , c
com a direita òsustente diante do Celebrante , em quan-
to âàz por ellé" Os versos , e a Oração ; tiltimámétíte

,

quando o Celebrante ha de dizer: Rcqui&tn deternam ,&. ,

levante a fímbria anterior do Pluvial da mesma parte
direita, para que o Celebrante fique mais expedita f*ara

fazer o Signal da Cruz sobre o Tumulo. Acabada a,

Absolvição , receba o barrete
,

qiie dá ao Celebrante j

e juntamente o seu, mude-se para a esquerda do Cele^
brante , saúde o AÍiar , e Coro , depois cubra-se , e vá
para a Sacristia do modo ordinário.

§. IV.

Das Cerimonias que o Diácono Bradiaréttse deve praticar
na Communhão do Clero,

JL/Epois que o Celebrante recebeo o Precio-
so sangue , o Diácono

,
que está á sua esquerda, faça genu-

flexão, e passe para o lado da EpistoIa,.aondedenovo faça

genuflexão , cubra o Çaliz, e o desvie do meio do Cor-
poral , descubra o Cibório , e faça genuflexão , e não
havendo aíii plano , desça pelos degráos lateraes ao pri*

meiro plano
x
e voltàndó-se para o Celebrante , com a

face para o Indo do Evangelho, cante o Confiteor. Ha-^

vendo porem.de tirar o Cibório do Sacrário, tendo des-

viado o Caliz do meio do Corporal , faça genuflexão

,

abra o Sacrário , e fazendo nova genuflexão , tire o
Cibório, que porá no meio do Corporal, feche lpgo o*

Sacrário , descubra o Cibório , e genuflecUndo , vá para

o plano da parte da Epistola, aonde estando em pé,-
cante o Confiteor, inCHnandVse niediocreraente para d

Ce-
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Celebrante

5
quando disser as palavras» Etiihi^ Pal&r^

e segunda vez: i?£ te, Paler
,
porem se o Prelado der a

Sagrada Cominunhão, quando, disser as palavras sobredi-

tas, em lugar da inclinação, fará genuflexão para o mes-
mo Prelado 4 e observará a nota ( p ).

15. Tanto qua o Diácono concluio o Conjiteõr,

virá ao meio do Altar, genuflexo á direita do Subdiaco-

eo receba a benção do Celebrante, Fazendo sobre si o

Signal da Cruz, ao tempo, que elle disser: indulgeníiam,

'fíhsolutionem , <^. ,e quando o Celebrante disser: Domine,
tion swn dignus

, fy. , algum tanto inclinado bata no pei-

to, depois submettendo a toalha à barba receba a Sagra-

da Forma tendo a cabeça direita, e os olhos modesta-
mente baixos: recebida a Sagrada Communhão, vá ao

plano da Epistola , e receba a purificação por um Caliz;

com vinho, administrada pelo Sacristão, purifique os

Jabios com o Purificador, e logo volte ao meio, e ajoe*-

lhando diante do Sanctissirno Sacramento , vá para á
direita do Celebrante , e submetta a Patena por debaixo
da barfca dos Communicandos. A purificação será admi-
nistrada por dous Clérigos de Ordens Sacras , tendo nas
mãos Cálices, providos de vinho , com os quaes a hão
de dar a todos Ecclesiasticos de Ordens Sacras: aos

mais a darão por vasos, que para isso hão de ler ahi

corri agoa. Sendo porem em alguma Missa de Pontifical,

o Ceremoniario observe o que diz o Cerem* dos Bisp.
Xiv. 2. Cap. 29. foi. 264 num. 4. Concluída a adminis-
tração da Sagrada Communhão, e ficando algumas For-
mas no Cibório para se guardarem no Sacrário , o Diá-
cono

,
genuflectindo á esquerda do Celebrante, ífiúde-ss

para a sua direita, e fazendo nova genuflexão, cubra o
Cibório com o seu operculo, abra a porta do Sacrário,

e

(p) Conforme o Cerem, dos Bisp. a foi. 264 Capit. 39. o

Diácono deve dizer a Confissão
?
estando alguw twito inclinado.

27 . .

.
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e fazendo nova genuflexão; metta nelle O Cibório, ©
que fei to , faça jj*erIíurfèxfío , e fechando a porta do Sacrá-
rio, chegue ò Oaiiz para o meio da Ara, deseubra-o, e

descendo o Subpedaneo , faça genuflexão no mesmo tetn«-

po , em que o Subdiácono , è passe para o lado do Evan-
gelho, onde assista atè que haja de mudar o Missal.

1C. Note-se
,

que o Diácono para edificação dos
circunstantes , e também para evitai o escândalo, deve
sempre Commungar nestas Missas da Co-mm unhão do
Clero, como bem lhe recomenda o Cerem, dos Bisp. (q*) t

excepto se fosse Sacerdote que jà tivesse Celebrado , ou
âuizesse depois Celebrar ) e nesta occasiâo , em que o

•iaconó não communga, tendo cantado a CoiíLssão , fa-

ça sobre si o Signal da Cruz no tempo , em que o Cele-
brante disser: índulqentiam , absohifio.-iem , <£ . e logo

genuflectindo no meio do Altar , vá assistir á direita do
Celebrante estando algum tanto inclinado, átè que ò Ce-
lebrante diga terceira vea: Domine nnn su.it díynus , âf^
tanto que o Celebrante principiar a dár a Sagrada Com^
munhâo submetta a Patena por baixo da barba dos com-
Hiunicandos, como se lhe ordena no numero antecedente*

§. v.

Das Ceremonias
,
que o Diasono Bracharenst deve

praticar na Aspersão da Agoa benta,

iN Aquelles dias, em que se ha de fazer a

Aspersão da agoa benta, o Diácono, preparado oa Sa-
cristia com os ornamentos Sagrados ordinários. ex-vpio
o Manipulo, ministre, em lugar da Casula, ao Çéfebran^
te o Pluvial, e sendo em dia Solemne assista à direita

do Celebrante, elevando-lhe a fímbria anterior do Plu-
vial

* "

»

i» ' » i i i i ii
(q) Ceremonial dos Bispos, liv. I. Capit, 9. liv. #. Capit. 31*
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vial coto a sua direita , em qnanio elie põem , v benze
incenso no thuribulo para' a Procissão; o que feito, saú-

de a Imagem da Sacristia do modo jà insinuado, e sera

deixar a fímbria do Pluvial, acompanhe o Celebrante pa-

ra o Altar, e observe no caminho, e na entrada do
Coro o mesmo, que se disse da Missa Solemne, no nu-
mero 8 do Capít. 6.

18. Tanto que tiver chegado ao Ínfimo degráo do
Aliar, ponha-se de joelhos no plano, no mesmo tempo,
em que o Celebrante genuflecte , faça genuflexão no Ín-

fimo degráo , e recebendo do Credenciario o Aspersorio ,

o ministre ao Celebrante, "beijando-o primeiro, e depois

a mão do Celebrante
,
quando lhe tiver pegado ( excepto

,

se o Sanctisslmo estiver Exposto ); logo, sendo neces-

sário , ministre o Missal , e o sustente aberto diante do
Celebrante, para entoar por elle a Antiphona: asperges

rne , ou Vidi aquam , o que feito, entregue o Missal ao
Credenciario, e persevere de joelhos, ate que o Cele-

brante o tenha aspergido. Quando o Prelado estiver

presente , o Diácono não acompanhe o Celebrante n#
tempo, em que elle lhe fôr entregar o Aspersorio; mas
fique de joelhos no mesmo lugar, em que está, até que
o Celebrante, voltando ao mesmo lugar, lhe faça As-
persão. Logo que o Diácono fôr asperso pelo Celebran-
te , levante-se, e tomando a fímbria anterior do Pluvial

da parte direita, acompanhe o Celebrante na Asper-
são, fazendo as mesmas vénias, que elle ( r ), tendo
aspergido o primeiro lado do Coro, com os óscu-
los ordinários , receba do Celebrante o Aspersorio , e o
entregue ao Credenciario , depois vá com o Celebrante
aspergir o outro lado do Coro , fazendo genuflexão para

o

( r ) Se o Coro estiver distante, o Diácono à direita do Cele-
brante o saúde com elle mesmo, tanto que tiverem chegado ao mes-
fio Clero

,
para o aspergir.
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o Altar no mesmo tempo, em que o Celebrante © sau-^

dar, quando passar por diante delle ; e observe as mes-
mas Ceremonias , que praticou para com o Celebrante,
e Clero

,
que estava no primeiro lado do Coro ; se hou-

ver segifnda ordem de Coro observe o mesmo referido.

19. Concluída a Aspersão do Clero, receba o As-
persorio

,
que entregará ao Credenciado, ou Acolyto da

"Caldeirinha; e acompanhe o- Celebrante ao meio do Ínfi-

mo degrào , aonde novamente lhe ministre o Aspersorio
para aspergir o Credenciado , e Ceroferarios, depois,
saudando o Altar, mude-se pata o lado «squerdo do Ce-
lebrante, e fazendo nova genuflexão no mesmo tempo,
em qae o Celebrante saudar o Altar , volte-se para o

Clero , saude-o , e acompanhe o Celebrante até às grades

do Coro; ahi na forma insinuada lhe ministre o Asper-

sorio, e tendo o Celebrante asperso o povo reeeba-o, e

o entregue ao Credenciado , e logo voltando-se para o

Altar, á direita do Celebrante, saúde o Coro, e vá pa-

ra o meio do iníiftio degrào, aonde recebendo o Missal

,

ajudado do Subdiacono , o sustente diante do Celebran-

te, em quanto elle canta os Versos, e a Oração compe-
tente.

20. Acabada a Oração ,( não havendo Procissão)

no mesmo lugar, ministre a Casula ao Celebrante, e to-

mando o seu Manipulo
,
principie a Missa com o Cele-

brante na fórma costumada.

CAPITULO OITAVO.

fnslrucção genérica das Ceremonias, que o Subdiacono deus

praticar na 3íissa Solemne*

§. I.

Das genuflexões,,

£' \J Siabdiaeoao saúde com genuflexão o Altar,

em
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f>m quese celebra, ainda que nelie não exista o Sanctis-
simo incluso no Tabernáculo

\ e ainda que o Celebrante
faça só inclinação medíocre

;
para o que deve notar. í.

.Ajoelhe todas as vezes, que chegar ao meio do Altar,
ou âelle se apartar; quando passar por diante do meio
do mesmo Altar, excepto, quando, cantado o Evange-
lho, levar o Missa] ao Celebrante, ou Prelado, para
que o beije ( pois nesta occasiãô nunca faz genuflexão,
ainda que passe por rIUnte do Sancíi^simo Exposto ).

II. Passando de um lado do AUar â outro j antes da
Consagração, faça genuflexão no meio, e rrao nos luga-
res, donde se aparta, e aonde; chegar; porem depois da
Consagração faça genuflexão, nos lugares, donde se apar-
tar , e aonde chegar sem a fazer no meio. III. Quando
assistir ao lado do Celebrante , ou atrás delle , ajoelhe

todas as vezes, que o Celebrante o fizer, excepto, quan-
do o mesmo Celebrante genúíieetir antes de tomar a

"Sagrada Hóstia ao Per :psuni,êf., pois nesta occasião o
Subdiacono persevere em pè , sem genuflectir ( s ). ÍV.
Celebraado-se na presença do Prelado antes de saudar
o Coro, e logo antes de prirjeipíar-se a Missa, genufle-

ctindo para o Altar, imme diatamente saúde o Prelado
com genuflexão; depois todas as vezes, que passar

por diante do mesmo Prelado, ou fôr á sua presença o
saúde com a mesma genuflexão; como também, quando
se apartar do Altar, para se assentar ao Gloria, e Credo,
depois de reverenciar o mesmo Altar, saúde o Prelado
com genuflexão, e no fim, quando voltar para o Altar,

saúde primeiramente o Prelado com genuflexão, e depois

o Altar, quando chegar ao meio delle, com os mais
Ministros Sagrados.

'

^

%fr
( s ) Esta então oceupado com o Vèo de hombros , e Patena,

'«por isso não ajoelha então ; mas deve faze=lo , nas Missas, que

não tem Vèo de hombros , e ainda tendo este , quando se fazem as

duas .eleyações da Xíostia , e huma do Caiis..
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$. ii.

Das Inclinações.

JP Arà inclinação medíocre, I. Quando saudar
a Cruz da Sacristia» II. Todas as vezes que saudar o
Celebrante no tempo da Missa, como também o Coro e
o Diácono. III. Saúde com inclinação minima o Ceremo-
niario, quando lhe dèr, ou delle receber alguma cousa,
o que fará depois de lhe ter entregue, ou recebido a
mesma cousa.

§. III.

Regras Geraes.

3 BEije tudo aquillo, que ministrar ao Cele-
brante , excepto naquellas Missas , que são celebradas na
presença do Sanctissimo Exposto, e nas de Defunctos,
como se nota em seus lugares. Diga com o Celebrante
o Intróito, os Kyrios alternadamente, o Hym.no Angéli-

co, Gradual, Ofertório, Credo, Sanctus , e Agnus Dei;
fazendo entretanto as mesmas inclinações e Signaes da
Cruz, que fizer o Celebrante, attendendo sempre a fa-

zer estas Ceremonias com uniformidade , e ao mesmo
tempo com os outros Ministros, principalmente as genu-
flexões, e inclinações. Responda ao Celebrante, e ao
Diácono, excepto; quando faz isto o Coro; tenha sem-
pre as mãos por baixo da Dalmatica, quando não estejão

occupadas, e tendo uma occupada encoste a outra ao pei-

to, e nunca ao Altar.

4. Havendo o Celebrante de por incenso no thuri-

bulo , o Subdiacono receba com a mão direita a Naveta,
e logo passando- a para a esquerda» cora a direita minis-

tre
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5

ire a colherinha ao Celebrante , beijando-a primeiro na
extremidade do cabo, e depois a n*5o do Celebrante,
dizendo ao mesmo tempo , algum tanto inclinado: Bene-
áicile , Pater Reverenêe , e terá a Naveta com a abertura
voltada para o Celebrante, em quanto este põem incen-

so no thuribulo, o que feito, receba a colherinha, bei-

jando primeiramente a mão do Celebrante, e depois a

mesma colher, a qual metia na Naveta, que entregará

ao Thuriferario., Havendo de fazer-se incensação do
Altar, tendo entregado a Naveta ao Thuriferario , delle

receba o thuribulo , e pegando-lhe com a mão esquerda
pela extremidade superior das cadêas, e com a direita

junto ao operculo . o entregue ao Diácono , sem reve-
rencia alguma, para este o ministrar ao Celebrante.

5 Assistindo o Prelado à Missa, a elle pertence
pôr , e benzer o incenso no thuribulo, tanto no princi-

pio, como antes do Evangelho, e depois do Oflertorio

,

para o que ( não havendo Presbytero assistente ) o Sub-
diacono depois de reverenciar o Altar, và à Sede dó
mesmo Prelado, e feita a devida genuflexão com um sô

joelho, à sua direita lhe ministie a colher, e dizendo ao
mesmo tempo, em que a beijar: Benedicite Reverendissi-
me Pater , lhe ministre a Naveta, depois beije a mão, e
a colher, quando já a tiver recebido, e dando a Naveta
ao Thuriferario , faça genuflexão para o Prelado eom mm
só" joelho , e và ao meio do Altar, aonde, depois de o
ter reverenciado , ministre ao Diácono o thuribulo par^
este o entregar ao Celebrante na forma costumada.

§. IV.

Da entrada na Sacristia,

J; \ T>mpo competente se achará na Sacristia

,

ifende , feita uma breve. Oração, perveja a Epistola, e o
má-
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mais. que conforme a Missa houver de cantar j depois
lave as mãos , e vista os paramentos,, que lhe perten-

cem, beijando a Cruz do Amicto, e Manipulo, © quai
não deve tomar, quando se fizer a Asperssâo da agoa
benta, ou alguma Procissão, antes cia Missa, porque,
sejitlp assim , o receberá ao. principio da mesma Missa
(. í ) "i Quando o Celebrante chegar aos paramentos, para-

se revestir, deve estar paramentado com Dalmatica

( conforme o Ceremqnial dos Bispos, e uso desta Ca-
theclral ), e saudaedo-o com inclinarão medíocre, e jun-
tamente com o Diácono, o ajude a revestir-se dos para-

mentos Sacerdotaes. o que feito, se o Celebrante se

cobrir, eubra-se também, depois que o mesmo Cele-
brante estiver coberto. Se o Celebrante houver de pôr
incenso nõ <h uri bulo, antes ' de sahir da Sacristia, aviv
sado pelo Ceremoniario , ministre do lado direito "tio

Celebrante a Naveta do modo
,
que já se disse no nurne-

10 4., o que feito, tomando a fímbria do Pluvial do la-

do esquerdo rjo Celebrante , sande a Cruz com inclina-

rão medíocre , e depois o mesmo Celebrante, e saia da
Sacristia.

7. Nas Missas Solemnes- saia da Sacristia adiante

do Diácono com a cabeça coberta , e as mãos por baixo

da Dalmatica ( isto se deve entender quando o Celebran-

te mio levar Pluvial), e deste modo vá para o Altar

( v ) ; advertindo
,
que passando por diaate de algum

Altar, eíxi- que se diga- Missa da Consagração até à
Communhão, pararv.do primeiro, descubra-se , e espere

pelo Celebrante , e á sua esquerda faça genuflexão com
um

( í ) Veja-se a- nòTíi do numero 7'. do Gapit. VI. antece-

dente.

( v ) Nas Missas de Rito dupíes , Semiduples , e feriai ,; antes

dé> se vestir dos paramentos , e tendesse lavado ,' purifique a festoa ,
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íim joelho somente, porem se se ibera elevação do SS.

Sacramento ,
persevere de joelhos até que o Caliz se

reponha no Altar ; depois ievante-se , cubra-se , e con-

tinue o caminho adianíedo Diácono . Estando o Sanctis»

simo Exposto , tanto que o avistar descubra-se , e ao

tempo que passar pelo meio do Altar, ajoelhando com
ambos os joelhos

J
faça inclinação profunda , estando á

esquerda do Celebrante , e tendo cuidado de fazer estas

Ceremonias no mesmo tempo , em que o Celebrante,

e o Diácono as fazem j depois levantando-se , vá desco-

berto , em quanto fòr a vista do Sanctissimo Sacra-

mento ; e tanto que sahir da sua presença se cobrirá.

Passando por diante do Altar Mór, o saúde com genu-

flexão , e da mesma sorte saúde o Altar , em que se

guarda o Sanctissimo no Tabernáculo. Encontrando al-

gum Sacerdote revestido com os paramentos Sagrados
,

parando o saúde com inclinação medíocre. Tanto que
entrar no Coro , descubra-se , e á esquerda do Cele-

brante saúde o Clero , do modo-, que já se disse no nu-
mero 8. do Capitulo VI. , e sem se cobrir vá para o

Altar á esquerda do Celebrante; porem se o Altar es-

tiver ainda algum tanto distante , cubra-se , e adiante

do Diácono vá para o meio do Altar ; tendo chegado ao
ínfimo degráo , estando á esquerda do Celebrante, en-
tregue o barrete ao Credenciado , e juntamente com os

mais

e pondo-a na Patena,, prepare o Caliz na forma, que o ha de levar

para o Altar , o que feito , revista-se , e ajude o Celebrante na for-

ma qme acima se disse , depois ,: quando sahir da Sacristia , tome
com a mão esquerda o Cahz pe?o nó, e' pondo a direita exíansa

,

e os dedos juntos sobre a bolsa , a sustente com a abertura voltada
para o peito , e deste modo , com a cãbéça descoberta vá ao meio
da Sacristia, aonde, ao lado esquerdo do Celebrante faça inclina-
ção medíocre para a Cruz, e saudando o Celebrante ,. indo "adiante,

do Diácono, leve o Caliz para o Allar
?
do mesmo modo que o

Sacerdote o leva, quando yai celebrar,
'2 íí
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mais Ministres Sagrados saúde o Altar , fazendo gena-
ítexao no ínfimo degráo.

8. Feita a saudação do Altar , mude-se para o la-

do direito do Celebrante , no mesmo tempo , em que a
Diácono passar para o esquerdo , e logo , sem demo-
ra , pelo lado da Epistola suba á Credencia ; ahi toman?
do as pontas anteriores do véo do Caliz , as dobre so-

bare a bolsa , que cobre o mesmo Caliz , e tomando-e
cpm a mão esquerda pelo nó , e com a direita extensa
sobre a bolsa , volte-se para o Celebrante , e o saúde
com inclinação medíocre , depois vá ao meio do Altar

,

e saudar:do-o com genuflexão , suba ao Subpedaneo, po-
nha o Caliz junto á A'ra para o lado da Epistola, desça
a parte do véo ,

que estava dobrada sobre a bolsa , e
pegando na mesma bolsa com a esquerda , tirando delia

com a direita o Corporal , a entregue ao Credenciaria
com a mesma direita

;
posto o Corporal sobre a A'ra

,

desdobre a folha posterior do mesmo Corporal somente,
e tendo composto o véo, que cobre o Caliz, saúde <j>

Altar , e voltando-se sobre a sua direita , desça pelo la-

do do Evangelho ao plano , aonde mesmo faça genufle-

xão á esquerda do Celebrante ( x ).

9. Quando o Celebrante principiar a saudação An.»

gelica , o Subdiacono ajoelhe á sua esquerda , e tanto

que elle principiar os versos antes do Confiteor , lhe res^

ponda no mesmo tom de voz ; fazendo ao mesmo tempo
o Signal da Cruz com o mesmo Celebrante, quando dis-

seras palavras: In nominc Patris 3 et Filri ,$•, enas ma-
is

j
que o repetir ; diga o Confiteor , voltando-se um pou-

co para o Celebrante, quando disser: Et tihé , Pater , e Et
te, Pater.

JO. Acabada a Confissão , e dito: Oremus pelo

Celebrante, suba ao Subpedaneo, acompanhando o mes-
mo Cejjtfcrante á sua esquerda , e levantando-lhe com a

di-

{ x ) Veja-se a nota do numero 8, Capit. Vi. letra :v.
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áfrèlíâ áigutfí iântô a parte anterior da Alva,' è mais
•vestidos; quando 6 Celebrante beijar 6 Altar [#], o
Subdiacono ,

que está á suá esquerda , faça genuflexão',
'é- passando para à' direita do Celebrante- , receba a Na-
veía , e lha ministre, em quanto feílé põem incenso no
thuribulo, no que observara o mesmo, què já dissemos

no numero 4. Feita a benção do incenso, reéeba o thu-

ribulo do Thuriferarie , e o entregue ao Diácono
,
para

este o ministrar ao Celebrante. Tanto que entregar ú

thuribulo ae Diácono
, passe para ó lado esquerdo do

Celebrante , e ao mesmo tempo , em que elle antes dè
incensar a Cruz a saudar , faÇa genuflexão á sua esquer-

da sobre o Subpedaneo , e perseverando ahi , até con-

cluir a incensação desta , faça genuflexão outra vez no
"mesmo tempo , em que o Celebrante a saudar no fim

da incensação , depois pondo-se em linha recta atrás do
Diacoí o o acompanhe na incensação do Altar, genufie-

ctindo todas as vezes
, que o Celebrante saudar o mes-

mo Altar , acabada a incensação do Aliar
, persevere no

mesmo sitio , e posição no lado da Epistola , esperando ,

que o Diácono incense o Celebrante ; acabada a incen-
sação , e no mesmo tempo , em que o Diácono sóbè á
direita do Celebrante , o Subdiacono se chegue para a
direita do Diacoro , de sorte que com este , e o Gele-
brante faça quasi um meio circulo , e ahi persevere , até

que elle diga o ultimo Kyrie ; deve fazer sobre si Sí-

gnal da Cruz , no mesmo tempo , em qUe o Celebrante
o faz antes de principiar o Intróito' incline-se ás pala-
vras , a que o Celebrante se inclinar , com elle diga o
Intróito da Missa . e alternativamente os Kyrios ; eóri-

eluidos estes pelo Celebrante, Bònha-se atrás do Diacd-
Iló em linha recta com o Celebrante ,- e quando no Coro

se

( % ) Veja-se õ que já adveititnos tia iiota d© feuro, W ào
Cajiit. 6.
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se cantar o ultimo Kyrie , dado o.Signal pelo<Ceremo*
niario , vá pelo plano eJn linha -recta com o Celebrante

,

e Diácono ao meio do Altar.

'11. Querendo o Celebrante -assentar-se , em quan-
to no Coro se cantão os Kyrios , o Subdiaconq no mes-
mo lugar , em .que es lá no plano , ou lado da Epistola

,

juntamente com o Diácono faça genuflexão para a Cruz^
e vá pelos degráos lateraes ao assento., cie modo

^ que
fique A esquerda do Celebrante, tendo chegado este, le--

vante-lhe a, parte posterior da Casula, para senão as-

sentar sobre ella , , e tomando o seu Carrete
,
juntamente

.com, o Diácono, faça inclinação medíocre ao .Celebrante",

e depois saúde com inclinação simples o Diácono , e as-

.sente-se á esquerda do Celebrante , levantando a parte
posterior da Dalmatica

, para se lhe não assentar em ci-

ma , depois cubra-se , e mettendo as mãos por baixo da
mesma Dalmatica, persevere com gravidade , até que o
Ceremoniario de signal para se levantar.; dado este,

descubra-se , levante-se , e pondo o barrete sobre o as--

sento 9 juntamente cem o Diácono, saúde o Celebrante,

e .á sua esquerda , com as mãos' por baixo da Dalmatica,
vá pelo plano para o meio do Altar , aonde feita a de-

vida genuflexão no mesmo tempo, em que o Celebrante

o saudar, ponha-se em linjia recta atrás do Diácono, e

&hi persevere, até que o Celebrante cante o Gloria m
excelsis Deo,

7

12. No mesmo tempo,, em que o Celebrante can-

tar o Gloria in escelsis Deo , o Subdiacono incline a ca-

'

beca ,á palavra: Deo , .e saudando o Altar com a genufle-

xão costumada, suba ao Subpedaneo á esquerda do Ce-

lebrante, com. o qual reze em voz iníelhgivel o Hymno
Angélico, sem se adiantar, mas dizendo-o ao mesmo tem-

po ,' e fazendo .as mesmas inclinações
,
que o Celebrante

faz , e no fim o Signal da Cruz. Tendo o Celebrante

rezado o. Hymno Angélico , te querendo, -assentar-se o

Sub-
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Subdiácoho faça genuílexão no mesmo lugar , e no mes-
mo 'tempo, -em que os mais Ministros saudão o Aliar

,

e -proceda ao assento indo "diante -do Diácono . oii
;

'á es-*

:quei?da.
: do Celebrante, -se^a conlmodídádé-' 'do- lugar 'as-

sim o permittir ; observando ' -nisto , e a respeito do Ce-
lebrante j e Diácono o mésmò

,
que se disse no numero

antecedente. Quando no Coro se "cantar algum Terso

,

a que o Clero se deva descobrir , e fazer inclinação , o

fíubdiacono lambem se deve inclinar para o Aliar , e is-

to , ainda que vá caminhando para o assento f para ò

que deve parar entretanto, voltando-se para o Altar, é
sé' estiver assentado , descubra-se

,
ponha o barrete so-

bre o joelho direito , e incline~se , como o mais Clero.

Junto ao fim do Hymno , dado o Signal pelo Ceremoni-
ario , seín fazer o Signal da Cruz ] descubra-se , e vá pa-
ra o Altar do mesmo modo, que se disse no numero 11.

antecedente: quando o ^Celebrante se nâò' assentar , em
quanto se canta o Hymno Angélico, ò Subdiacono , ten-

do-o rezado com o Celebrante, saúde o Altar, epondo-
se eni linha recta atrás do Diácono , se inclinará aos

versos , a que o Clero se descobrir
,
perseverando no

mesmo lugar, até que o Celebrante cante: Donunuè
vobiscum:

' 18. Depois que o Celebrante disser: Domhius v®-

biscum ; faça genuflexão ao mesmo tempo , era que o
Celebrante saudar o Altar , e o acompanhe para o lado

da Epistola , indo sempre em linha recta com o Diá-
cono , atrás do qual persevere em linha recta com o Ce-
lebrante , em quanto se cantão as Orações , fazendo as

mesmas inclinações, que faz o Celebrante (a). Junto
ao fím da Collecía receba do Credenciario o livro das E-
pistolas , sem inclinação alguma

j
porem

,
quando o rece-

ber

{ a ) Nas Missas da feria
,
quando o Diácono canta: Flccta-

mus gemia ,- faça genuflexão com. ambos os joelhos , e logo se le-

vante , cantando ao mesmo tempo; hevate, !Não é da Eubiica

;

eias é a pratica,
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ber do Ceremoniario , lhe corresponderá côm inclinação

minima depois que o tiver recebido ( b ) ; e tomando ô
inesmo livro com ambas as mãos , o encoste ao lado es-

querdo , de sorte que com a mão do mesmo lado o se-

gure pela quina inferior da parte posterior ? e com a
mão direita acompanhe a quina inferior da parte por
onde se abre o mesmo livro ; depois voltando a face pa-
ra a Cruz do Altar , faça inclinação ás palavras: Jtsum
Ghnslurn , se estas vierem na conclusão da Oração ; ó

que feito , voltandõ-se pelo seu lado esquerdo desça ao
plano pelo lado da Epistola , e vá ao meio genuflectir

no iníimo degráo ; e depois levante-se , e prosiga ao lu-

gar, aonde ha de cantar a Epistola: ahi pondo o livro

sobre a estante , abra-o , e com as mãos extensas , e
postas sobre os lados da mesma estante , cante a Epis-
tola ( não havendo estante , elle mesmo terá o livro nas
mãos , em quauto cantar a Epistola ) , attendendo , a
que seja cantada com mais , ou menos pausa , segundo
o pedir a Solemnidade do dia. Quando na Epistola can-

tar as palavras: Ut in ttomine Jau orime getiuflectatur
^

&. , faça genuflexão com ambos os joelhos até á palavra
Jnfernorum inclnsivame .te. Todas as vezes que disser

o Sanctissimo Nome de JESUS , inclinará a cabeça
juntamente com o Corpo para a Cruz do Altar, e tam-
bém fará inclinação simples 9 quando pronunciar o nome

dò

( 6 ) Nas Missas, em qne se usa de Planetas plicadas , o Suí>
diácono antes de r> ceber o livro das Epistolas v vá junto à Creden-
cia thar a Planeta, e tendo beijado a mao do Celebrante depois da
Èpstola, torm-a outra vez no mesmo lugar, em que a tirou. E
sendo em d.a , em que a Missa tenha o f. AdU-vtva nos

, #. , espere

atrás do Diácono que o Coro cante o Çf., c Tracto , e junto ao íica

deste vá para o meio d<> Altar*, aonde faça genjuflexão no degráo,

ou plano ímmediato ao Subpedaneo r e assim espere á esquerda da
Celebrante atè o fim do sobredito Verso ; depoia levaatando-se- VÁ
mudar q Missal , e observe o mais, que adiante diremos.
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ck> Sancto dáquella festividade.

14. Tanto que o Subdiacono acabar de cantar a
Epistola , tome o livro da estante , e encostando-o ao
lado esquerdo na forma dita no numero antecedente , vá
ao meio do Altar genuflectir no ínfimo degráo , e subin-
do á presença do Celebrante ,

ponha-se de joelhos vol-
tado para o mesmo Celebrante , ao qual beije a mão

,

que este põem na parte superior do mesmo livro das
Epistolas ( c ) ; recebida a benção , levante-se , e pondo
se ao lado direito do Celebrante , registe o livro no
mesmo lugar da Epistola , ao qual , ajudado pelo Diá-
cono sustente com a mão direita diante do mesme Ce-
lebrante , ecem elle diga o fy. , Trado , ou stquentia &.

.

feito isto , entregue o livro ao Credenciario , sem reve-
rencia alguma ; mas quando o entregar ao Ceremonia*
rio , lhe fará inclinação mínima , depois que lho tiver

dado.
15. Tanto que o Subdiacono entregar o livro ao

Oredenciario , submetta as mãos á Dalmatica , e fazendo
vénia ao Celebrante , vá mudar o Missal para o lado do
Evangelho, genuflectindo no degráo do Subpedaneo quan-
do passa pelo meio do Altar ; e tendo posto o Missal
junto á A'ra , sobre o Subpedaneo faça nova genuflexão,
quando chegar ao meio do Altar , aonde descubra o Ca-
liz , levantando as pontas anteriores do véo

} e deixando-
as cahir sobre as posteriores do mesmo véo , o qual dei-

xe

( c ) Se o Prelado assistir á Missa , o Subdiacono no fim da
Epistola depois de reverenciar o Altar, suba á sua Sede, egenuflexo

na sua presença lhe beije a mâo do mesmo modo acima dito a res-

peito do Celebrante , e tendo recebido a benção ; levante-se , e vá

íío lado da Epistola, entregue o livro ao Credenciario, e tanto que

o Celebrante t;ver dito o Rcsponsorio > ou Tracto, &. mude o Mis-

sal para o lado do Evangelho, e reverenciando o Altar, quando
lhe passar pelo meio , vá ao lado direito do Celebrante descobrir o

Caliz , e observe o mais
, que se diz no numero seguinte 9 é sua

nota das Missas feriaes.
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se assim mesmo extenso, ,eho mesMo -lugar junto á-hà.n«

queta ;> -depois tomando com ambas as mãos a Patena co-
berta corn a Palia , assim mesmo a .ponha sobro o Cor-
poral ; feito isto , com a esquerda tome o. Cal?z pelo r>.ó r

e com a direita extensa, o os dedos unidos sobre a copa.
do mesmo Callz .segure, o Purificador

,
que está .penden-

te dos seus lábios ;. deste modo ,- e como Caliz diante do-

peito , voltando-se sobre o seu lado direito, desça ao-

Subpedaneo , e genufleetindo para o Altar vá ao lugar

do Celebrante , a quem saúde
,
quando chegar á sua

presença , e pondo-se ao seu lado esquerdo com a face

voltada para o Diácono , tire a colherinha do Caliz

,

e lho entregue com o Purificador sobre a copa, fazendo-
Ihe inclinação , depois que lho. tiver dado , e quando o
Diácono tiver puriiicado. o

:
Caliz , faça genuflexão dian^

te do Celebrara e com a face voltada para o mesmo Diá-
cono , do qual , recebendo a ponta do Purificador , a.

sustente com a mão esquerda , em quanto se prepara o
Caliz T de sorte que, havendo de cahir alguma gota de
vinho , ou ago.a , ao tempo, que se lançar no Caliz , es-
ta venha, a caliir. sobre o mesmo Purificador, e nãoso-?-.

'br.e os paramentos Sagrados, depois, recebendo, do Cre-
d.enciario a galheta. do vinho , a ministre ao Diácono r

sem reverencia alguma, e tendo este lançado o vinho

no Caliz, a torne a receber da mesma. sorte, e a. en~
i regue ao. Credenciaria ; o que feito , tome agoa na co-
luerinha', e tcndo-a sobre o Purificador, peça a benção
ao Celebrante dizendo: Benediate , Pater Reverencie , e

quando já o mesmo Celebrante lhe tiver, dado a^. benção
rio, mesmo tempo

,
que elle disseras palavras: i£í Véfc^

nos- parittT corntnisce.nms', o Subdiacono lanee no Caliz-

-

duas , ou três getas d' agoa , o que feito, entregue a

colherinha ao Credenciaria , e a ajude o Diácono, pa-

ra que o Purificador fique extenso sobre a copa do Ca^-

liz , e logo levaníando-se , fique em pé á esquerda do
Ce-
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Celebrante ( ó? ), Òuàndo g Prelado assistir a Missa*
o Caliz se íia de feier, e preparar sobre o Aítar , e oníit-

tidas ás Ceremonias referidas, se observarão as mesmas,
íme se descrevem na noíá seguinte, que tràctá

das Missas feriaés . excepto
j
que a benção da agoa hat

cie ser dada pelo Prelado
,
para o que o Subdiacono es*

fendo á direita do Diácono junto ao Altar , tomando ê
agoa na cólherinha , desse mesmo lugar , em que está

,

à offereça a© Prelado
, pára este a benzer , fazendo ao

íneslno tempo genuflexão com bum só joelho , e dizea-

áto: Benedicile Pater Reverendissime.
16. Depois que o Diácono poz o Caliz sobre é

Al-

( d ) Nas Missas feriaes , omittindo-se as Ceremonias' referidas,

© Subd'aconoj cantará a Epistola no mesmo lugar, em que assis*

te ás Orações , em linha recta com o Diácono atrás* do Celebrante,

e no fim vá receber a benção do Celebrante no mesmo lado da E-
p:stola, e junto ao Altar; e tendo dado o livro das Epistolas ao
Credenciario , mude o Missal para o lado do Evangelho , depois

,

saudando o Altar quando passar pelo ftieío , và áo lado direito do
Celebrante descobrir o Cábz; o que feito, recebendo ás galhetas

do" Credenciario , ministre ao Diácono a gaíheta do vinho , e ten-
do-a recebido , e posto no mesmo prato ,- tomando a cólherinha

$

com ella tire a agoa da galheta , e peça a benção ao Celebrante

,

dizendo: Benedicite Pater lievtrende^ tendo ao mesmo tempo a
cabeça algum tanto inclinada , e quando já o Celebrante lhe tem
dado a benção , lance no Caliz , duas , ou três gotas de agoa no
mesmo tempo , érh que o Celebrante disser as palavras: Et ideo noa
pariter commúccmus , feito isto, entregue as gaihetas ao Credencia-
rio , e vá ao meio do Altar , aonde espere atrás do Celebrante , at£
que saudando o Altar juntamente com o Diácono , depois que elte

tifer recebido a benção para cantar o Evangelho, o va acompa^
nhar para o cantar , que nessa occasiâo será cantado no Altar pel*
mesmo Missal do Celebrante, e nem o. Subdiacono levo o Texto
abeirar ao Celebrante ; comtudo este chegando áó mejp do Altar
deve logo beija-lo , o&ercçidx» pelo Diácono

}
e dizer as palavras"

cosi iJ$adj&.
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Altar , & tem, dito: Munda cor meum , &. , n£ nie£gM
tempo 3 em que elle toma de sobre o Altar o livro dos
Evangelhos

,
para vir á Sede do Celebrante pedir a ben-

Ç$o
?
o Subdiacono

,
que está á esquerda do Celebrantg.

passe para a sua direita , fazendo-lhe inclinação medio-
cre

,
quando passar por diante delle , e depois que «Pt

Celebrante tiver dado a benção ao Diácono , recebendo
do Credenciario a Naveta , faça que o Celebrante po-
nha , e benza o incenso do modo

,
que fica insinuado no

numero 4. , o que feito , entregue a Naveta ao Credeji-
ciario . e fazendo inclinação mediocre ao Celebrante, no
mesmo tempo . em que o Diácono

,
precedendo-o, desça

peio lado da Epistola ao plano , aonde á esquerda do
mesmo Diácono , e diante do meio do Altar foça genu-
flexão no Ínfimo degráo ; depois yoltando-se sobre o seu
lado esquerdo, dê lugar, para que o Diácono pas.se a-

diante para o lugar do Evangelho , e pondo-se atrás

delle cm linha recta "espere
,
qUe cante: Dominus vobis-

eum , e no mesmo tempo , em que elle entoar: Sequen-
tia , &. , receba o thuribulo do Thuriferário

, pegando-
Ihe com a mão esquerda junto ao operculo , e com a

direita na extremidade das cadeas , e quando o Diáco-
no tiver concluído de cantar o nome do Evangelista /
chegando-se á sua direita lhe ministre o thuribulo , fa-

zendo-lhe inclinação mediocre , depois que lho tiver da-

do , e segunda vez
,
quando ao depois o tiver recebido

;

o que deve fazer com a mesma posição de mãos , com
que lho entregou. Não havendo estante, o Subdiacono,
teundo genuflectido no Ínfimo degráo , vú ao plano late-

ral , aonde se ha de cantar o Evangelho , e ahi , estan-

co entre os dous Cereoferarios , receba o livro do Diá-

cono j e com ambas as mãos o sustente pela parte infe-

rior
f
encostando á testa a parte superior do mesmo li-

vro
j
para maior commodidade do Diácono.
17. Tanto que o Diaeonò acabar de cantar o E.?-

vau-
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v^ògélho , tirando <> livro dá estante , crenír^^vc ao Sub

-

«fiãeono , mostrandõ-íbe depois o princípio rio Texto , c.

rêcèbendo-o com ambas as mãos , o sustente pela parte,

inferior , encostando a parte superior ao peito , e tendo
o mesmo livro aberto, suba ao plano'. & sem fazer tér..

vèfénciã áõ Altar ( áíndá quê esteja 6 &anctfssimo Ex-
posto ) l

o leve ao Celebrante y ao qual , sem lhe fazer

reverencia alguma, mostre o principio do Texto, qu»
lfié dê a beijar , e depois lhe faça inclinação inediocra

( é ): feito isto, entregue o livro ao Credenciario", e vá
para a esquerda do Celebrante >• aonde assista , até que
ó Diácono o tenha incensado , ó quê feito ,

gatuíéd Ce-
lebrante , e indo adiante delle para o meio do Altar * fa-v

ça genuflexão á slia òsqúerda , e depois vá ao seu,'lifgai*
ordinário atrás do Diácono.

18. O Subdiacono, perseverando em íinhá fect¥"

c-oni o Diácono , e Celebrante
,
quando este cantar 4'

Credo, faça inclinação de cabeça á palavra Deurn , e:
" &átt%

dando o Altar com genuflexão suba aó Subpedane«> ar-

direita dò Celebrante, Como qual reze- <5 Symbolõ , Sèff
se adiantar aò mesmo Celebrante, ao Ver^o: Éí iumr*
ntítíiê est , &. , ajoelhe com ambos os joelhos , serii á#
encostar ao Altar , o qué sempre deve observar em g€<-\

melhàntes oecasiões, incline a cabeça ás palavras: Simuf
ádotaiur (f)\ e no fim do Symbolo faça sobre si d Si^
gnal da Cruz , no mesmo te"mpo ém que o Celebrante'
cse esíe, tendo rezado ó Symbolo, se n#o quizér as"**

sentar, o Subdiacono ajoelhe, e desça a© seu lugar éíÉí

Hníi"#,

( e ) Se o Prelado assistir á Missa , o Subdiacono lhe levará ' é'

livro para elle beijar o Texto,- a respeito do quê- observaráy df qltàf

ateima dissemos, e tão somente 6 saudará coto genúíféxuo, dépo)#
q»e elle o tiver beijado, o que feito, và ao meio do Altar, &.

• (/' ) Veja- se a nota do nume*» í>7 da primeira parle tí»' i&*



$28 ffleihoãfi da Liturgia 'BrachaYétt&Ã;

lirjhai recfa , com o Celebrante , e Diácono (g), até
que o Coro acabe de cantar o Symbolo ; mas se o Cele-
brante se quizer assentar, o Subdiacono faça genuflexão'
para o Altar , no lado direito do Celebrante , e prece-
dendo ao Diácono , vá para os assentos , observando as
mesmas Ceremonias, que já dissemos nos números 11,
é 12.

19. Quando no Coro se cantar: Et incarnoitus est , Sc.

descubra-se , e sem se levantar , incline-profundamento
a cabeça , tendo entretanto o barrete sobre o joelho di-

reito; porem nas três Missas do Natal , e no dia da An-
Btmciação , ainda que esteja assentado, levante-se , eno
mesmo lugar ajoelhe com ambos os joelhos , até: Et ho-

mo faclus est
y inclusivamente , e tendo-se cantado o so-

bredito Verso , levante-se , e observe o costumado , desr
«obrindo-se

r ,
e fazendo inclinação ás palavras: Simul «-

tforatur. Porem se o Celebrante estiver em pé no tem-
po , em que no Coro se cantar o Verso: Et incurnatiís

C5í, &. , o Subdiacono, que está atrás do Diácono ém
linha recta como Celebrante, desvie-se algum tanto pa-

ra o lado esquerdo , ajoelhe no plano , ou degráo im-
jnediato ao Subpedaneo no mesmo tempo 3 em que o.

Celebrante j e assim persevere até; Et Homo fartas rM >

inclusivamente , depois levante-se , e vá para o seu lu-

gar atrás do Diácono
?
até se acabar o Symbolo , não se

esquecendo de inclinar a cabeça, quando no Coro se

cantão as palavras: Simul páoratwr ; ao penúltimo Verso
cjo Symbolo , dado o signal pelo Ceremoniario , se os
Ministros Sagrados estiverem assentados , descubra-se „

e levantando-se ponha o barrete sobre o assento , e vá
p,ara o meio do Altar de modo, que se disse no fim do
flymno Angélico

; porem , se estiver em pé no meio d©
Altar, persevere na mesma postura, até que o Celebranr-

( o ) ^ousta çU Rubrica no O^auio tio Diácono a» Qhrm ?

C Credo,
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te diga: Dmnmus vohisrnm.

20. Depois que o Celebrante tiver cantado: Domu
nus vobhacm, , o Subdiaeoiio , estando em linha recta a-

trás do Diácono, ajoelhe para o Aliar, o subindo á di-

reita do Celebrante , diga com elle o Offertorio , e des-
cubra o Cairz ; depois , entregando o Véo ao Credencia-
rio , ceda o lugar ao Diácono, e vá á esquerda do Ce*
lebrante ( fazendo a devida genuflexão

,
quando passar

pelo meio do Altar ) , e lhe assista em quanto elle oíle-

reee a Hóstia , e o Caliz. Dito pelo Celebrante: Veni
Sctnciificator , &. , deixando o lado esquerdo do Cele-
brante ( h ) , vá ao meio do Altar , aonde feita ~a devida
referencia, assista á direita do Celebrante, ministran-

do-llie a Naveta ( i .) s em quanto elle põem incenso no
tliuribuJo-j sobre o que observará o mesmo

, $4ê se dis-

se no numero 4. Depois , recebendo o íliuribulo, o mi-
nistre ao Diácono , e vá á esquerda do Celebrante , aon-
de assistirá, em quanto elle incensar a Oblata, fazendo
as devidas genuflexões, quando o mesmo Celebrante sau-
dar a Cruz; , antes , e depois de a ter incensado ; se

houverem Relíquias para incensar , assista ao Celebran-
te no mesmo lugar, e tendo este concluído a incensação
das mesmas Rebquias , desça o Subpedaneo , e pòndo-se
atrás do Diácono em linha reeLa com o Celebrante , ú
acompanhe na incensarão do Altar, no tempo da qual
observe o mesmo, que já dissemos a respeito da primei-
ra incensação do Altar, numero 10.

i 21 Acâ-

( h ) Nas M ssas dos, Semidupljces, e que não tiverem incen-

so á Oblata , o Subdiacono, tanto qu3 o Celebrante ,thssen- t^eni

Sanclijkúior ,
q", ; vá pelo degráo , ou plano immediato ao Subpe-

daneo a;; lado ila Epístola para admunstrar ao Celebrante a agoa
no Lavabo , sobre o que observe o mesmo, que se diz no numero
-seguinte.

( * ) A Rubripa manda seja de joelhos ^ mas não éstà em pra*»

tu,a ;
nem no* lembramos do contrario, ouse A ve»te o oosíume.
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21. Acabado de incensasse o Celebrante , venha
os Diácono para 6 lado direito deete , eo Subdiacóno,
temando primeiro o thuribuío, o incense com dous du-
etos: venha então o Subdiacóno para a direita do Diá-
cono na mesma linha , e estado em que ficou o Celebran-
te , e ahi seja incensado pelo Thuriíerario com ou-
tros dous duetos ; acabada a qual incensação , receba
do Credenciario o prato com a galheta da agoa, é deiio

agoa ao Celebrante no Lavabo , o que feito
,
pondo-se

em linha recta com o Diácono, e Celebrante , incline a
cabeça para a Cruz

,
quando este disser: Gloria Patn

;

&. , no fim do Psalmo Lavabo, cujas Ceremonias deve
praticar no mesmo tempo , em que os mais Ministro»
as fizerem , acompanhando-os com igual passo para o

meio do Altar, aonde atrás delles ajoelhe, e persever»
em pé até o fim do Prefacio.

22. Quando porem o Diácono tenha de incensar 6

Clero, logo que elle. mesmo incensou o Celebrante, o
Subdiacóno ministre a este a agoa no Lavabo , fazendo-

lhe inclinação antes , e no fim , e observe as Cereraoni^

a« referidas no numero antecedente * advertindo, qu£
não havendo Ceremoniário , deve subir á esquerda dó
Celebrante, e retgistar-lhe as Orações , ê Prefacio, em
quanto o Diácono não voltar da mcensação do Clero ,

61 quando este tiver chegado ao plano immediato ao
Subpedaneo , no mesmo tempo , em que elle ajoelha é

Subdiacóno saúde o Altar,, e voltando-se com a face

para o lado da Epistola, receba do Diácono o thuribuío,

e o incense com dous duetos fazendo-lhe inclinação an-

tes, e depois; feito isto, entregue o thuribuío ao Thu-
riíerario , e perseverando na mesma posição , será por

elle incensado com dous duetos do mesmo modo „ que acima
6&- disse ; depois ,.. voltando-se para, o Aliar > ajoelhs , o*

p@rsevere em linha recta com o Diacano , e Celebrante *.

a4éaa. fim é& Pr<$faeio; para melhoi* inteU/gencia desta
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4ouirina veja-se a 3.- nota <lo numero 28 folhas 190.

23. Se houver Sermão, logo que o Celebrante a-

cabai- de incensar a Oblata, ajude o Diácono a dobrar a
folha anterior do Corporal sobre a Hóstia, para esta não
ser levada do vento , e ficar livre de alguns incidentes

,

©observando as mais Ceremonias sobreditas a respeito

da incensação do Aliar; no fim desta, depois que o Diá-
cono tiver incensado o Celebrante , no mesmo tempo

,

cm que este saudar a Cruz do Altar, o Subdiacono a
reverencêe também com genuflexão no mesmo lugar

,

qxu que está , e vá adiante do Celebrante ao lugar dos
assentos, aonde á sua esquerda persevere em pé, até

que o Diácono volte da incensação do Clero ; e quando
este tiver reverenciado ao Celebrante , depois que che-
gou á sua presença , o Subdiacono no mesmo lugar , em
que está , volte-se com a face para o Diácono , e rece-

bendo del-le o thuribulo , o incense com dois duetos , fa-

zendo-lhe inclinação antes , e depois ; o que feito , seja

ahi mesmo incensado com dois duetos pelo Credencia-
rio , ou Thuriferario ; e tome depois o seu barrete ; saú-

de o Celebrante , e Diácono ; assente-se , e cubra do
modo ordinário. Ao principio do Sermão , descobrin-

do-se , faça o Signal da Cruz , e inclinado reze a sauda-
ção Angélica. Todas as vezes, que no decurso do Ser-

mão ouvir os SS. Nomes de JESUS , e MARIA , ou do.

Saneio daquella Solemnidade , se descubra, e faça as

inclinações correspondentes a cada um destes ; concluí-

do o Sermão . observando o que se disse no fim do Hy-
mno Angélico; vá para o meio do Altar, aonde genuflexo
no degráo , ou plano immediato ao Subpedaneo , á es-

querda do Celebrante , reze as Orações
,
que pedio o

Orador; no fim d' estas, suba ao Subpedaneo, ajude o

Diácono a desdobrar a folha anterior do Corporal , e sau-

dando a Cruz do Altar , vá pelo plano , ou degráo im-
inediato ao Subpedaneo , ao lado da Epistola ministrar

ao
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ao Celebrante a âgoa n$ Lavabo
t
depois oksêrvéo mçg'-

mo
5
que acima se*\disse<

24. Quando 6 Celebrante disser: Oratc
,
fratres ^

&. , lhe responda: Suscipiat Dominus , &•.
,

è' nó tempo/
era que elle cantar: Gradas agamus Domino Deo nostro

,

no mesmo lugar , em que está, ajoelhe com ambos oí'

joelhos , faça as mesmas inclinações , cj\íe o Celebrante ,

durante o mesmo Prefacio , e ao eignal do Ceremonia-'
rio y genuíiectindo para o ARar , suba á direita do Gè^

fe lebrante , e com elle diga: Sunctus , &• , estando médio

-

cremente inclinado até ás palavras: Benediclus , &. , e

levantando^se da inclinação , faça o Signal da Cruz n&
mesmo tempo, em- que

:

o Celebrante, dizendo com elle:-

JSenediclus
,
qin venil , &. q qae feito , ajoelhe , 'e' voltan-

do-se sobre a sua esquerda , desça ao plano , aonde ,-

tendo já o Véo extenso so^fre os hombrós , receba a Pa-
tena, que lhe ministrar o Diácono, o ajudado deste, a"

1

oubra com a extremidade do Véo d' hombros da parte'

direita , pegando-lhe de sorte ,-• que" a parte anterior da
Patena ri que voltada- para elle mesmo, e tomando cour
a esquerda a extremidade inferior do mesmo Véo, pen-
dente daquelle l>ado , a submetta ao cotovelo da- direi-'

ta , do sorte, que a Patena fique ante a sua face , e des-

te modo a sustente até o fim da. Oração Dominicah
Quando o Celebrante benzer a Hóstia pouco antes dá?

Consagração, o Subdiacono' ponha^-se geí-nílexo no de-
gráo immediato ao plano , aonde assiste em pé ,-ó assim
persevere genuílexo no tempo de ambas as elevações ,.

tendo entretanto a Patena encostada a© peito, e quan-
do o Celebrante, depois da elevação do Caliz , se le-

vantar da genuflexão , o Subdiaco&o se levante também,
e persevere em pé com a Patena diante da face, ctoo
dantes.

2ã. Quando o Celebrante , antes de dizer as pala*-'

Yíaá; PGr-ijiwm
9
.sx,.

, g^tifl^étu' , o Subdiaconro sem à-

jots-
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joelhar, persevere em pé; porem , quando ao depois das

ditas palavras o mesmo Celebrante elevar a Sagrada

Hóstia , ajoelhe com ambos os joelhos , e levantando-se

persevere em pé no mesmo lugar: depois ás palavras:

Et dimilte nohis , entregue a Patena ao Diácono, e aju-

dado do Credenciario , tire o Véo d' hombros: quan-

do o Celebrante se benzer com a Patena, o Subdiaco-

no faça sobre si o Signal da Cruz , e às palavras: Pax
Domini , &. , fazendo genuflexão no mesmo lugar , suba

ao Subpedaneo á esquerda do Celebrante , com o qual

diga: Aynus Ztez, &., batendo no peito, e perseverando

algum tanto inclinado para o Sanctissimo , em quant®

disser as sobreditas palavras , &.
26. Quando o Diácono, tendo recebido a Paz do

Celebrante, genuflectir á sua direita, o Subdiacono ajoe-

lhe também a esquerda do mesmo Celebrante , e levan-

tando as mãos diante do peito , desça o Subpedaneo

,

aonde faça genuflexão novamente no degráo delie ; depois

voltando-se para o Diácono , o saúde com inclinação , e
logo pondo-lhe as mãos por baixo dos cotovelos , re-

ceba delle a Paz , respondendo-lhe: Et cum Spiriiu tuo

;

depois
, que elle lhe tiver dito Pax tccum ; e fazendo-lhe

nova inclinação , vá para o lado direito do Celebrante

,

aonde ajoelhe no degráo do Subpedaneo, e no plano
immediato a este , ou degráo assista ás Orações: Do-
mine Jesu Chrisle , &.. , e seguintes.

27. Havendo porem assistência do Clero f o Sub-
diacono, tendo recebido a Paz, saúde o Altar, e pela
mesmo lado do Evangelho desça ao plano, aonde no
meio do Altar ajoelhe no Ínfimo degráo , e sem saudar o
Coro , vá dar a Paz ao primeiro do lado do Evangelho

,

fazendo-lhe inclinação só depois, e não antes de dar a

Paz; e do mesmo modo a vá dar ao primeiro da parte da
Epistola, saudando o Altar todas as vezes, que passar

âO...»
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m>k> iDeíó cio iií&Sho Aliar: nas""Igrejas Calhedraes
, >

Co ile-gin das i -principie a dar aí Paz pelo' lado , em que
presidir o mais -digno . ou qual; ficado peia sua antiguida-
de, y -se houver no mesmo Goro varias Ordens de assen-

tes, com a mesma distineção dará a Paz ao primeiro de
cada uma delias. Depois và ao meio do 'intimo degráo,
e saudando o Altar, dê a Paz ao Ceremoniario , e suba
ào plano, ou degráo immediato ao Subpedaneo ; e tanto

que ahi tiver chegado, ajoelhe no degráo do mesmo com
ambos os joelhos , e levantando-se., persevere nesse mes-
mo lugar á direita do Celebrante-; quando este disser:

Domine , non sum dicjmts, éj*. , incline-se medioeremenfe,
e bata no peito, e, no mesmo tempo ^ em que o Cele-
brante adora profundamente o SS. Sacramento, ó Sub-
diacono o adore também , fazendo genuflexão com ara-

bos os joelhos, e levantando-se, persevere ho- mesmo
lugar ,- até que o Celebrante tenha consumido ambas as

Espécies, fazendo com elle as mesmas genuflexões,^©
inclinando se profundamente, quando o Celebrante com-
mungar uma, e outra Espécie; para melhor iqteUigencia

desta inclinação, -veja -se a nota do numero 38 tio Capi-
tulo 6.

28. Note-se
,
que se o Prelado assistir á Missrj , o

Presbytero Assistente irá primeiro 'receber a Paz do Ce-
lebrante , "e no mesmo tempo, em que o Prebyfeero a

fôr dar ao Prelado, o Subdiacono
,
que está no mc^o

do Altar, genuflectindo coín ambos os joelhos , 'adore o

Sanctissimo Sacramento, e vá à direita do Primado' ( saú-

dando-o com genuflexão
,
quando passar por diante delíe

)

receber a Paz do Presbytero Assistente: tanto que che-

gar á sua presença o saúde com inclinação ;V logo pon-

do-lhe as mãos por baixo dos cotovelos, receba delle

a Paz, unindo a sua face esquerda à esquerda do mes-
mo Presbytero Assistente, respóndendo-ihe: Et cumspi-
rilu tuo , depois que elle tiver dito: Pax tecum ; e fa-

« •
• - zen-
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zer/do-lhe depois outra inclinação, desça ao plano, è dê
a Paz ao Clero, e Ceremoniario , na fóxina quer se disse

»o numero antecedente , e subindo ao plano immedia-
to: ao Subpedaneo , và dar a Paz ao Diácono em ultimo,

lugar.

29. Quando o Celebrante tiver recebido a Sagra-
da Hóstia , o Subdiacono

,
genuflectindo , suba ao Sub-

pedaneo , e no mesmo tempo, em que o Celebrante prin-

cipiar a separar as mãos, descubra o Caliz,,e entregue

a, Palia ao Ceremoniario , fazendo-lhe inclinação depois

que lha tiver dado; o que íVito , ajoelhe, e desça o
Subpedaneo, perseverando no seu lug-ar antecedente;,

depois ajoelhe com o mesmo Celebrante antes de rece-

ber o precioso Sangue, e logo recebendo as galhetas,

lance vinho, e agoa no Caliz sobre os dedos do Cele-
brante, e entregando as galheta» ao Credenciario , pd£
nha o Purificador sobre as mãos do Celebrante , i@&se®l

vando as devidas reverencias ao mesmo antes, e depois

de ministrar-lhe a purificação, e os ósculos das galhetas,

como faz o Ácotyto ha Missa rezada.;. Dadas as galhe-
tas ao Credenciario, im mediatamente '

deiie mesmo' tece-<

ba a boi?a dos Corporaes.com o véo , Paila, e Colheri-
nha, po.-ta sobre a mesma bolsa, e levando-a diante do
peito com ambas as mãos ,-. vá para o lado do Evaiige 1

*

lho ( saudando a Cruz, quando passar pelo meio do Al-
iar ) no mesmo tempo , em que o Diácono passar para o
\xi\o da Epistola, e subindo a>o Subpedaneo, ponha a

bolsa sobre o Altar, e tomando o Caliz , o alimpe com o
Purificador, que depois porá extenso sobre a copado
nesmo Caliz, como também a Colherinha , Patela, e
Itália ; e pondo o Caliz para o lado do Evangelho, dobre
o Corporal

, e o metia na bolsa • depois cobrindo o "Ca-
liz com o veo, em cima delle ponha a boi?a , e voítaii-

aõ a parte anterior do vèo sobre a metma bojtsa
,
pegue

com a mão esquerda no Caliz peio nó , e pondo a direi-

ta
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ta sobre a bolsa, para que não caia alguma cottsa, Ieve*6
para a Gredencia, saudando a Gruz

,
quando passar pe-

lo meio do Altar ( l ) ; feito isto , vá para o sen lugar a-

trás do Diácono em linha recta com o Celebrante , aon-
de assista o restante das Orações. No tempo da Qua*
resma, nas Missas da feria, incline-se, quando o Disco-
íio cantar: Humiliaíe capita vestra Deo , e em quanto o
Celebrante disser a Oração seguinte.

30. Concluidas as Orações, na mesma linha recta

com o Diácono, e Celebrante và para o meio do Altar,
e genuflectindo , quando ahi chegar, levante-se, per-

severe em pé , até que o Diácono tenha dito , ou canta-

do: Ite Missa est ; e quando o Celebrante dór a benção

,

ponha-se de joelhos, e faça sobre si o Signal da Cruz
(m), e levantando-se da genuflexão, vá para o lado do
Evangelho no mesmo tempo , em que o Celebrante , aon-
de assista á sua esquerda, em quanto elle disser o Evan-
gelho , fazendo sobre si o Signal da Cruz, e genuflectin-

do no mesmo tempo, em que -o Celebrante o fizer; no
fim do Evangelho, và ao meio do Altar com o Cele-

brante, aonde assista genuflexo ásua esquerda, em quan-
to elle disser a Antiphona , Verso , e Oração corres-

pondente ao tempo , exceptua-se o tempo Paschal , du-

rante o qual , assista em pé á esquerda do mesmo Cele-

lebrante , em quanto elle disser a Antiphona , Verso , e

Oração do tempo. No fim desta, saúde o Altar, e sem
voltar as costas ao Celebrante , desça ao plano , aonde

,

recebendo o seu barrete, ajoelhe para o Altar, e vol-

tando-se para o Clero, pelo seu lado direito para não dar

as costas ao Celebrante, saude-o , cubra-se, e và para a
Sa

S I — i
' i I i i I i

" I ' ' -
• •

( / ) Nas Missas do Rito Duples , Semiduples , e feriai , o

Subdiacono , tendo posto a bolsa sobre o Caliz, o deixe. ficar sobre

ò Altar, junto à Ara para o lado do Evangelho.

( m ) Veja-se a nota do numero 41 do Capítulo 6
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Sacristia com a mesma ordem , com que veio ( n )

.

Sahindo porem juntamente com o Clero, saude-o tão so-

mente chegando á Sacristia; e no tempo, era que tiver

chegado diante da Cruz, ou Imagem a saúde com incli-

nação mediocre , e depois o Celebrante, ao qual ajude,

em quanto despe os Ornamentos Sagrados; o que feito,

faça inclinação ao Celebrante , e se dispa dos Ornamen-
tos, beijando a Cruz do Manipulo, e Amicto, e favan~

do-se como fez ao principio.

CAPITULO NONO.

Do Subdiúcono Bracharense instruído nas Ceremonias da
Missa Suhmne , em otítras occasiôes.

§'. i.

th Suhdiacono Bracharense na Missa Solemne diante do
Sanctissimo Exposto.

KJ SubdiaCono, alem de uma boa instrucção*

que deve ter nas Ceremonias. que havemos referido nós
números do Capitulo antecedente, deve também obser-

var nesta Missa, as regras seguintes. Tanto que avistar

o

( h ) Sendo em dia do Rito Duples , Semiduples $ ou Simples,

o Subdiaeono , depois que o Celebrante tiver conciuido a Antipho-
na, e Oração do tempo, suba ao Subpedapeo, e voltando a parte

anterior do veo sobre a bolsa , tome çom a mão esquerda o Caliz

pelo nó , e pondo a direita extensa sobre a bolsa
,
para que não caia

cousa alguma, sobre a sua direita desça o Subpedaneo, aonde ajoe-

lhe no mesmo tempo * em que O Celebrante saudar o Altar
«,
para

se apartar díjlle, depois desça ao plaho., e genuflettindo no Ínfimo

degráo saúde o Clero $ e và para a Sacristia coro a mesma ordem ?

coto que veio &,c 5
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o Sanctissirao Sacramento, descubra- se , e tendo chega
do ao Ínfimo degráo , faça genuflexão com ambos osjee-
Ihos , e depois inclinação profunda, no nresmo tempo, qu«
o Celebrante, e Diácono: o que observará do mesmo
modo, quando no fim da Missa se apartar do Aliar para

a Sacristia; porem no restante- da Missa faça genuflexão

com um só joeiho, excepto, quando se apartar do Altar:

e depois voltando > tiver chegado.» eUe, como v.g. quan-
do vai cantar a Epistola, dar a Paz, ^-. , pois cestas

e semelhantes occasiões fará genuflexão com ambos os

joelhos, assim quando se apartar do Aitar,. como quando
ao depois tiver chegado ao mesmo Altar.

2. Depois da Confissão; dada a Absolvição, e di-

to: Oremus pelo Celebrante, suba ao Atar, e faça ge-

nuflexão no degráo do Subpedaneo á esquerda do Cele-

brante, em o mesmo tempo què eile genu 'e antes da
Oração: Gramas fe Domine, &£*

, no fim da qual repita

a mesma genuflexão , e recebendo a Naveta do Thurife

rario, a mínisfcve ao Celebrante.; sobre o q'ifè deve ob-

servar esta regra geral: Faça genuflexão com um só joe-

lho todas as vezes, que acompanhando o Celebrante ,

ou ministrai) do -lhe . pasmar \n-la meio do Aitar; quando
se apartar do mesmo meio do • AitaV , ou ahi tiver chora-

do. Porem deve notar: que quando subir ao S> e;( . ;!a-

neo, para dizer com o Celebrante o Glui ia\ C/e.<'o . e.

fèancius ,
$c. , ou para fazer outra quaLquer cousa, e Lã?

bem', quando do. .Subpedanso descer ao seu lugar atrás,

do Celebrante, sò fará genuflexão no lugar, donde se

apartar , sem a fazer naquelie aonde1 chega
3. Quando o Celebrante , depois de ter beijado o

Altar, genuflectir para haver de pôr no th uri bulo incen-

so, o Subdiacono, fazendo geuuflexão no mesmo tempo,

<jue o Celebrante, vá à sua direita ministrar-lke a Na-
veta , e Colherinha , sem ósculos, ( isto mesmo obser-

vam »as mais occasiões
,
quando o Celebrante fizer o

thu-
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'tburibulo na presença do SS, Exposto) ( o ), depois entre-

gue a Naveta ao Thuriferario , e genufíectindo á esquer-
da do Celebrante, volte se sobre o seu lado direito para
não dar as costas ao mesmo Celebrante, e desça ao infi-

Rio • degrao (p ), aonde pondo-se de joelhos sobre o pla-

no à esquerda do Celebrante, com elie faça inclinação

profunda antes, e depois de ser incensado o SS. Sacra-

mento, o que feito
7
suba ao plano immediato ao Sub-

pedaneo., e fazendo genuflexão no mesmo tempo, que o

Celebrante o acompanhe na incensação do Aitar pela or-

dem .do costume: acabada a incensação , assista á.esquer-
da de Celebrante com o rosto voltado para o lado do
Evangelho, em quanto o Diácono incensar o Celebrante.

Depois assista ao Intróito do mesmo modo, que nas ou-
- iras Missas Solemnes. Quando no Coro so cantar o ul-

timo Kijtne , vá na fórm-a costumada para o meio do Al-
tar , aonde juntamente com o Diácono, e Celebrante
faça genuflexão em Nrrfiâ rec-tá"^ e quando o mesmo Ce-
lebrante fizer genuífc' : .; >

,
anTbs eo dizer: Dominus vo~

hiscum , o Suhdiacoííii , qb@ está ottí -inha recta, perse-

vere em seu lugar, gem fazer genuíiexfèo
;
porem quando

o Gíilíibeábjbe depoio le diiSCifi 'j&oriukktà Põifisçi m , ha de
bir -ao lado. da Epistola , o Subdiacono faça genuflexão
somente, ... .ndo a íiiv-r o Celebrante

,
para se apartar

do meio , e JrVir ao dito Jugar.

4. Quando o Celebrante se assentar ao Gfartm
, e ao

Credo , -observe , o que ja' d>ssemo> -m semelhantes oc-
casioes , tractando da Missa Solettítié ordinária ; como
também o genuflectir com ambos os joelhos, q ua> do
nestas occasioes se apartar, e voltando, tiver chegado

ao

. [ o ] Observe o mesmo que se disse na nota do numero 1. do
Capitulo 7.

[ p ] Veja-se o que dissemos na nota do numere 3. do Capi-
1

tulo 7-
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ao meio cio mesmo Altar: tendo cantado a Epístola , vá
beijar a mão do Celebraste , do mesmo modo

,
que nas

outras Missas Solemnes ; e quando , depois de cantado o

Evangelho, levar o Missal ao Celebrante, para que o
beije , não faça genuflexão

,
quando passar por diante do

Altar.

5. Depois que o Subdiacono mudar o Missal, voK
tando novamente ao lado da Epistola, descubra o Ca-
liz , e perseverando ahi mesmo á direita do Diácono,
receba as galhetas do Credenciario , e observe a respei-

to da preparação do Caliz , o mesmo , que se disse na
nota do numero 15. do Capitulo 8. Feita a incensarão

da Oblata pelo Celebrante, faça genuflexão á sua es-

querda no mesmo tempo , que elle , e descendo ao plaao
pelo lado do Evangelho, ajoelhe ásua esquerda, e ob-
serve o mesmo, que dissemos no numero 3. anteceden-

te.

6, No mesmo tempo, que o Celebrante tendo dito

o Communio vai ao meio do Altar para dizer: Dominus
vobiscum x o Subdiacono juntamente com elle, e o Diá-

cono, ajoelhe, quando chegar ao meio do Altar; porem
não faça genuflexão

,
quando o Diácono a fizer imme-

diatamente antes de dizer: lie Missa est , depois do qae
observe o mais que dissemos na Mi&ea Solem ne

;
junto

ao fim do ultimo Evangelho, quando o Celebrante disser:

Et verhum caro factum est , faça genuflexão com ambos
os joelhos , voltando-se para o Sanctissimo Sacramento,
e não para o lado do Evangelho» Noíim da Missa, aca-

bada a Oração dò tempo , voltando-se sobre o seu lado

direito de sorte
,
que fique com as costas para o lado- do

Evangelho, desça pelo mesmo lado ao piano, aonde com
o Celebrante, e Diácono faça genuflexão com ambos os

joelhos , e inclinação profunda , e tendo recebido o bar»

rete , saúde o Clero , e v;í para a Sacristia na forma cos-
H fumada, sem porem se cobrir, eh> quanto ' fúr à vista d*
SB, Sacramento^
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4. II.

Í)tt$ tcremonias
,
què o Subdiacono Brackannse deve pra*

ticar na Missa Sohmne de Defunctos,

V/ Subdiacono , do mesmo modo , que o Dia-
coiro y saúde o Celebrante com as inclinações costuma-
das assim na Sacristia , como no Altar; porem nãç> beije

a mão do Celebrante , nem cousa alguma das que lhe mi-
nistrar , ou delle receber

;
por quanto nesta Missa se o-

inittem os ósculos. Depois da Confissão» quando o Ce-
lebrante subir ao Altar , eleve-lhè as fímbrias anteriores

dos vestidos
,
para que mais commodamente possa subir

os degráos , e quando o mesmo Celebrante beijar o Al-

iar ás palavras: Quorum Reliqutce hicsunt &c. , o Subdia-
cono ajoelhe á sua esquerda , e em linha recta com ó
Celebrante , e Diácono vá* ao plano da Epistola , aonde
á direita do Diácono assista ao Intróito , no principio dè
qual"omitta o Signal da Cruz.

8. Nas Missas Solemnes , isto è , no dia dos Fieis

Defunctos
?
nò dia do Óbito 5 ou Deposição de alguma

pessoa , e nos dias terceiro , séptimo , trigésimo , e An-
niversario rigoroso, cante a Epistola . e observe em tuclò

as mesmas Ceremonias
,
que dissemos em seu lugar tra-

ctando da Missa Solemne , exceptuando-se
j
que no fim

da Epistola , quando chegar à presença do Celebrante
não lhe deve beijar a. mão , nem receber a benção ; mas
sim saudándo-o com inclinação, vá ao lado do mesmo
Celebrante , e ajudado do Diácono lho ministre o livro

para dizer o ij>. ; e Trado. , &c. , nó mais observe o mes**

mo
,
que dissemos da Missa Solemné.
9. Nos dias de menor Solemnidade, cante a Epis-

tola no mesmo lugar , em que assistir ás Orações , e na
mesma Unha recta com o Diácono

7
e Celebrante ;

e sem
• xé-

9% I , , *;
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receber a benção no fim da mesma Epistola , observe o
mais que dissemos na notado numero 15 do Capitulo 8„
~em qué se tracta dás Missas jferiaes.

10. Preparado o Caliz, o Subdiacono fique em pé
á esquerda do Celebrante, em quanto o Diácono vai

j>oro Caliz sobre o Altar, e dizer: Munda cor meum.lk.
,

é quando o Diácono , depois de dizer a sobredita Ora-
ção , se levantar, para pegar no livro, que está no* Al-
tar , o Subdiacono saúde o Celebrante , e vá pelo lado
da Epistola no mesmo tempo

,
que o Diácono genufle-

ctir no infimo degráo á sua direita , e voltando-se sobre
a sua esquerda" dê lugar, para que o Diácono vá á es-

tante cantar o Evangelho , no fim do qual não receba o
livro para dar a beijar ao Celebrante ; mas genufleetin-

do no infimo degráo á esquerda do Diácono , no mesmo
tempo, que este, suba ao plano, aonde esperando

,
que

o Celebrante venha do lugar do assento , estando em
linha transversal com o Diácono , e Celebrante , no mes-
mo tempo

,
que este saudar o Altar , faça genuflexão á

sua esquerda no degráo do Subpedaneo , o que feito

,

vá ao seu lugar atrás do Diácono , e persevere em lii àa
recta , em quanto o Celebrante canta: Donmtus vobis-

cum,
11. Dito pelo Celebrante: Veni Sanctiftcalor , &c.

\

e Subdiacono , recebendo a Naveta do Credenciario , mi-

nistre a Colherinha ao Celebrante ( omittindo os óscu-

los , como já advertimos no principio deste §. ) ; acaba-

da a incensação do Altar, persevere no mesmo sitio, e

posição com o Celebrante virado com o rosto para a

parte da Epistola , esperando que o Diácono incense o

Celebrante ; e tanto que o Diácono , tendo incensado o

Celebrante , entregar o thuribulo ao Thuriferario , o

Subdiacono , tendo recebido do Credenciario o prato cona

a galheta da agoa , suba ao degráo lateral da Epistola

faça juntamente com o Diácono inclinação a# Celebran-
te
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fe, e-llie ministre agoa ás mãos, e depois qiVe este ti-

ver limpo as mãos , de novo lhe faça inclinação , e tendo
entregado o prato com a galheta , vá para o seu lugar

ordinário diante do meio do Altar , e ahi persevere áthéí

que haja de subir ao Sultpedare 1*, para dizer: StmcíUs :
depois do que, volte outra vez para o mesmo lugar , on-

de persevere , até que o Celebrante diga: Quam vòlatio-

nem
, &c.
12. Quando o Celebrante disser as sobrédiioB pa-

lavras , o Sifbdiacono, fazendo genuflexão no mesmo i em-
po

,
que o Diácono, suba á parte lateral da Epistola, e

ponha-se no plano , ou degráo immediato' ao Subpeda-
neo , aonde , recebendo o thuribulo do Thuriferario , e
genuflexo no mesmo degráo do Subpedaneo com a fa-

ce voltada para o lado do Evangelho , incense com três:

duetos o Sacramento , em cada huina das elevações , fa-

zendo inclinação profunda antes' , e depois; íeita a eleva-

ção do Caliz , levante-se , entregue o thuribulo ao Thu-
riferario, evá para o seu lugar atrás do Celebrante , aon-
de faça genuflexão . e persevere athe: Paz Dvmini , &c y

t*m pé.
13. No mesmo tempo, em que o Celebrante dis-

ser: Pax Dommi ,&c. , o Stóbdiaeono faça genuflexão n&
lugar, em que estiver, e suba ao Subpedaneo á esquêf-
da do Celebrante, dizendo cem elle: Àgnus Dei&tc. y

não bata no peito , mas logo que o tiver dito terceira»

vez , faça genuflexão, e passe para o lado direito do
Celebrante , aonde fará de novo genuflexão

, quando- ahi
tiver chegado, advertindo, que deve fazer inclinação a<3

Diácono
,
quando com elle se encontrar ao passar do la-

do do Evangelho para o da Epistola; aonde s& deve
portar do mesmo modo

,
que nas outras Missas. Depois

da Oração: Placeat tibi Sancta Trinitas , &c. , faça genu-
flexão no mesuao tempo

, que o Celebrante beijar o A¥-
tar

}
e vá assistir á sua esquerda no lad<y do Evangelho ,

ent
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em quanto o mesmo Celebrante o rezar: acabada a Mis-
sa. a ,

saúde o Altar, no mesmo tempo, que os mais Mi-
nistros Sagrados , e pelo lado do Evangelho desça ao
plano, aonde fazendo nova genuflexão á esquerda do Ce-
lebrante 5 vá para a Sacristia na ordem costumada.

§. III.

Das Ceremonias
,
que o Subdiacono Brackarense deve o&»

servar na Absolvição de Defunctos.

v^Uando depois da Missa houver de se fa-

zer absolvição ; o Subdiacono , acabado o Evangelho de
S. João , faça genuflexão no Subpedaneo á esquerda do
Celebrante, e desça pelos degráos lateraes ao plano do
assento, aonde ajude o Diácono a despir a Casula, e ti-

rar o Manipulo do Celebrante , como também vostir-Ihe

o Pluvial preto; o que feito, tire o seu Manipulo, e pe-
gando na Cruz da Procissão , entre os Ceroferarios , va
para a entrada da Capella Mór , c vollando-se para 6
Altar, espere osignal do Ceremoniario: dado este, sem"

fazer reverencia para ò Altar , volte-se pelo seu lado di-

reito , e vá. para o lugar , aonde está o Tumulo , e tendo

ehegado , ponha-se com a Cruz aos pés do Tumulo , e
ahi permaneça no tempo da Absolvição , até que . dado
o signa! pelo Ceremoniario, vá para a Sacristia. ( q ) \

15. Porem, quando estiver presente o corpo de al-

guma pessoa Secular
,
ponha-se com a Cruz aos pés do

Dcfuiicto , da parte do Evangelho ; e sendo em Exéquias
de algum Sacerdote ( mas não Diácono, ou Subdiaco-
no ), estando o Corpo presente ponha-se o Subdiacono
com a Cruz aos pés do Defuncto, isto he , entre o Tu-

mu-
HrA

—

r ..... .. — i ~ —

i

( q ) Os pes do Tumulo , sendo em .Exéquias dê Ecclasiastico,

çhtende-se entre o Tumulo, e a porta principal, e sendo Absolvi*

Ção de pessoa Secular, eatende-se entre o Tumulo, e o Altar.
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snu?o , e a porta principal, do sorte, que a -Imagem ii-

o.u«e sempre virada para o Oíiiciante , sem fazer reveren-

cia alguma até- ao fim da absolvição; depois da qual, da-

do o signa] pelo Ceremoniario \ vá para a Sacristia, (r)

k>
IV '

Das Cercmonias
,
que o Suhdiacono Bratharense 'deve pra-

ticarão, Communháo do Clero.

J Auto que o Celebrante receber o Precioso
Sangue , o Subdiacono , fazendo genuflexão no mesmo
tempo, que o Diácono, muda-separaoladodo Evangelho.

17. Quando o Diácono fòr ao Tabernáculo tirar o

Cibório, o Subdiaconopondo-se de joelhos no degráo do
Subpcdaneo persevere, genuflexo , cm quanto o Diaco^-

íio abrir o Tabernáculo , e tirar o Cibório , o que feito

,

levante-se no mesmo tempo, em que o Celebrante , e no
mesmo lugar persevere em pé , voltado com a face para
o lado da Epistola , cm quanto 'o Diácono cantar o Con-
jilcor. Se o Cibório estiver sobre o Altar, o Subdiacono
nao se ponha dejoclhos; mas, genuílectindo com o 4Ce-

lebrante , retirc-se para o lado do Evangelho , aonde es-

tará em pé, em quanto o Diácono disser o Confileor . sem
bater no peito ás palavras: Mea culpa

, tyc. , como tam-
bém

,
quando o Celebrante disser: Domine . mm sum di-

tjrius , ófC. , a cujas palavras senado «incline , nem faça ©
Signal da Cruz ás palavras: Indulgentiam , &c. , xhas

Jèõ~-

meiíte o Diaceno se inêline , bata no peito , e responda
em

'

— »— *•
i

iyg '

( r ) ÍSote-sc, <juc quando o cadáver c!e algum Secular, *òu
Sacerdote, for levado do Tumulo para a Sepultura , o Subdiacono
preceda com a Cruz áquelles , que levarem o féretro para junto da
Sepultura, aonde, pondo-se aos pès do Defuncto , e o Oínúiãnte á
cabeceira, persevere ate o fim

} c observe o' signal do Ceremonia-
rio, para ir a Sacristia.
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&tn nome da todos os que hão de cominungar.
18. Depois que o Celebrante disser: Jndulcpenti&vi,

8lc. , e se voltar para tomar o Cibório , o Subdiacono á

esquerda do mesmo Celebrante faça genuflexão no *nes-

mo tempo que elle , e vá para o lado da Epistola assistir

á esquerda do Celebrante , aonde persevere todo o tem-
po da Sagrada Communhão.

19. O Subdiacono, para exemplo , e edificação dos
circunstantes, deve commungar nestas Missas, em que
se administrar a Sagrada Communhão ao Clero (como
bem o recomenda o Ceremonial dos Bispos ) , e tendo

recebido a Sagrada Communhão , levante-se . faça genu-
flexão no mesmo tempo

,
que o Diácono , e tendo toma-

do a purificação, vá para o lado da Epistola, aonde as-

sistirá, como acima se disse á esquerda. do Celebrante;,

acabada a Communhão , o. Subdiacono , genu flectindo v

direita do Celebrante, mude~se para a sua esquei ...- ',.

e se o Celebrante tiver descido alguns degráos ele z
- i

a parte anterior dos vestidos, para que mais cor.

mente possa subir , e n© mesmo tempo, que o íji; -ar-

te fizer genuflexão, ponha-se de joelhos na ^si ,-:. :k

vangelho como fez antes da Communhão, em raiaste, o

Diácono cobrir o Cibório, e o nietter no Taberr. :.:".:.
. :.

,

o que feito , levante-se
;
e vá para o lado da Eu: u.ju,

no mesmo tempo, que,o Diácono passar para o i#dp do

Evangelho, [ genu flectindo ,
quando passar pelo moio do:

Altar], e ministre a purificação ao Celebrante- na fórni-í-

costumada. r

^

í. V.

Vo Subdiacono Bracharente instruído nas Ceremonias, que

se devem guardar na Aspersão da A$>a benta.

**' IN Aquellès dias , em que se houver de fa^er
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ã Aspersão d' Agoa benta, o Subdiacono
, preparado na

Sacristia com os Ornamentos Sagrados ordinários, exce-
pto o Manipulo, ministre ao Celebrante, e observe o mes-
,mo, que dissemos na Missa Solemneaté á sahida da Sa-
cristia para o Altar ; depois de coberto , vá para o Altar

• á esquerda do Celebrante , elevando a fímbria anterior

do Pluvial , correspondente á sua parte , com a mão di-

reita , e submettendo a esquerda á Dalmatica.
2 1

.

Tanto que entrar no Coro , saude o Altar , é

Clero na forma costumada , e tendo chegado ao Ínfimo

degráo ,
ponha-se de joelhos no plano ao mesmo tempo

,

que o Celebrante genuflectir no Ínfimo degráo , e assim,

persevere genuflexó até ser asperso pelo Celebrante ; sen-

do necessário , sustente da sua parte com a mão direita

o livro para o Celebrante entoar a Antiphona. Note-se,
que presidindo o Prelado , o Sirbdiacono não deve acom-
panhar o Celebrante no tempo , em que elle vai entre-

gar-lhe o Aspersorio , mas fique no seu lugar genuflexó,

até que o Celebrante , voltando ao mesmo lugar , lhe
lance a Agoa benta.

22. Logo que o Subdiacouo fôr asperso pelo Cele-
brante , levante-se , e tomando a fímbria anterior do Plu-
vial da sua parte , acompanhe o Celebrante na Aspersão ,

fazendo as mesmas vénias
,
que elle fizer ( s ) , e gentt-

flectindo para o Altar todas as vezes
,
que passar pelo

meio delle. Concluída a Aspersão do Clero, e do povo>
vá para o Altar com o Celebrante , sempre á sua es-
querda , e conformando-se com elle nas saudações do
Clero, &c. , e tendo chegado ao Ínfimo degráo, nelle
mesmo faça genuflexão , e juntamente com o Diácono

,

também genuflexó , sustente o JVJissal aberto diante do
Celebrante, em cmanto este cantar os Versos, e a Ora-

ção

(
s ) Se o Coro estiver distante do Altar , o Subdiacono à es-

querda do Celebrante , com elle mesmo o saude
, quando e«te tiver

chegado ao mesmo Cero para o aspergir.
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ção ; acabada a qual ( h&o havendo PrõcísàSo), afri

mesmo , ajude atirar o Pluvial ao Celebrante , e vestir-

Ihe o* Manipulo , » Casula; o que feito, tome o seu Ma-
nipulo , e com o Celebrante principio a Missa na forma
costumada.

Laus dèlúf Ofnnipòtèftti í)èõ , Deiparõèqtiê

Virgini Marioe ab AssUmptione
$

Ganoniconim Bracarenshm
Paironce*

f'
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MEMORIAL,

PE

CEREMONIAS
FAJRA ALGUNS DIAS ESPECIAES DD ANNO > E DA

SEMANA SANCTA
conforme o nso da Sancta Igreja Primacial de Braga,

CAPITULO I.

Da Benção , e Missa das Candêas,

JQiM quanto no Coro se canta a Tercia
,
por-se-ha no

Altar uni Frontal roxo sobre o branco ; na Credencia s»

porá o necessário para a Missa , e de mais a Caldeiri-

nha com agoa benta.

Em outra Credencia ornada com toalha , estará a Ce-
ra para se benzer , coberta até o principio da benção.

Na Sacristia estarão os paramentos brancos para a
Missa, e de mais os roxos para a benção.
Neste tempo b Mestre das Ceremonias terá cuidado

de ferir lume novo de pederneira, e fazer accender bra-
(

zas no fugareiro.

No fim da Tercia se apagão as velas do Altar.

Paramentados de roxo os Ministros Sagrados , sem
Manipuíos , e os mais Ecclesiasticos necessários sahem
para o Aliar por esta ord-em: dois Thuriferarios com
Dalmaticas , trazendo os thuribulos apagados ; o Cruci-
fero com Dalmatica , levando a Cruz entre os Ceroíera-
rios , da mesma sorte paramentados , com as velas apa-
gadas; o Mestre das Ceremonias ; seis , ou quatro As-
sistentes com Pluviaes; o Celebrante eom Pluvial ,. en-

ira

**• • r •
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<

tre os Ministros Sagrados com Dalmalicas
,
pegando nas

fímbrias do Pluvial, e toddl os -Assistentes cobertos.

Chegando á Capella Mor, descobertos saudão o 'Co-
ro , e aproximando-se ao primeiro degráo do Altar, lhe

fazem a devida reverencia
;
postos , a Cruz no lado da

Epistola , os Cereaes nos lados do Presbyterio , os : mais
nos seus lugares respectivos, e feita a Aspersão, se' for

Domingo , sobem ao Altar , a qiiem o Celebrante faz

inclinação , e os Ministros ajoelhâo.

Dahi vão ao lado da Epistola , ficando os Ministros
á direita do Celebrante como ao Intróito.

Logo no Coro cantarão a Antífona : O Beala Infan-
tia '„, &c. e dito pelos Cantores o f. canta o Celebrante a

Oração Exaudi \ &c. , tendo as mãos juntas diante do
peito.

Acabada a Oração, começa em voz medíocre mas
intelligivel a benção do fogo , no fugareiro , sustentado

por úm Acolito , ou posto em um banquinho no lado da
Epistola.

Ditas as Orações da benção do fogo , o Celebrante
aspergirá o lume por três vezes em forma de Cruz.

O que feito , o Mestre das Ceremonias accenderá uma
velinha branca, e mandará accender as velas dos Cerofera-

rios tão somente , e lançar brazas do fugareiro nos thu-

ribulos.,»

Agora se descobre a Cera que se ha de benzer.

Accezos os Cereaes , o Celebrante principia a benção
da Cera, como a do fogo.

Quando o Celebrante fizer a Cruz sobre as Candéas
,

põem a mão esquerda sobre o Altar , e faz a Cruz com ''

a direita, elevando-lhe o Diácono a fímbria do Plavial.

Completa a benção no fim do Prefacio, faz o' Celebran-

te o thuribulo no lugar , em que está , de rosto para a

Credencia, ftepois aspergirá as Candêas três vezes em
modo de Cruz , dizendo sem canto, Asperges &. sem Psal-

mo



Da benção e Missa das Candéas g
• - ^

jftrrcr , íiem Gloria Patri , do mesmo modo as incensara] mi-
nistrando -lhe o Diácono o Aspersorio , e ihuribuio.

Depois vão todos ires ao meio do Altar, aor.de os Mi-
nistros ajoelhão , e o Celebrante, faz inclinação á Cruz r

é, lo^o se voltão pára o Povo
]
ficando o Diácono á direi-

ta do Celebrante , è o Subdiacono á esquerda.

Neste tempo o mais digno do Coro convidado pelo.

Mestre das Ceremoniás chega ao meio do Altar, e fa-

zendo-lhe a reverencia devida ,- e ao Celebrante , recebe
do Sacristão uma vela, e a entrega ao Celebrante iucli-

nando-sè* mutuamente ; logo o Celebrante recebendo ou-
tra por mão do Diácono , a entrega ao mais digno

,
qiié

v

a receberá' com mutua inclinação, e acompanhado do
Mestre das Ceremoniás se retira ao seu lugar.

•Depois que o Celebrante enlregar a vela ao mais di-~

g^ío , a- entregará também aos seiíS" Ministros [sendo
Cónegos] aliás a receberão depois destes da mão do Sa-
cerstã© ; o que felíó , se retirãbaos eeus assentos; em_
quanto o Sacristão, ou um Acolito reparte as velas áos

:

uaaís Ecclesiãsti!ccs do Coro-, e mais pessoas
,

que* as

ocfstuinã õ' receber , levando-lhas aos seus lugares

r

?
com*

3

mutua ' inclinação.

~Env quanto se faz a distribuição da Cera, no Côfo de-

cantará a Antífona: Fenite, et accendke <kc . , eserep^'
lira três vezes" levantando um ponto em Cada fepeíi-
íStO.

-Destribuida a Cera, um Acolito accelldérá em pri-
meiro lugar as velas do Altar, depois a vela dó Cele-
brante , e seus Ministros, e ultimamente àú do Côíõ?
principiando pelo mais digno delle.

Aecezas as Candêas , começará o Cantor a Antífona
Lúmen ad revefàitowèrti

, &c. , com o Cântico NuncâiéiU-
us\ &c.

,
quê o Coro prosegm* , íibt ftjfnía do Missal.''-,

Fiado o' Cântico , vâr-o Célefjrarité cbtn os setis MjF3

XiS&Stomw Aftar, a-oitàe ferida rêvéfôríéirde^i^rcant^
«et no4
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no lado dá Epistola pelo Missal em tom feriai a Oraçaoí
Domine Deus Pater , &c»., tendo primeiro entregado a
vela ao Diácono > no fim da qual Oração , recebe outra
Vêz a sua vela.

O que feito $ o Crucifero vai pegar na Cruz entre os
Cereaes

,
precedido dos Thuriferarios com os thuribu^

los. O, Celebrante descendo com os Ministros ao plano,
feita ahi a reverencia ao Altar, voltados se cobrem , o
j^rocedein. de more

^
pelo lado do Evangelho, e se reco-

lhem j pelo da Epistola , levando todos as velas na mão
de fora ; è os Cantores irão cantando a Antifonai Ador-
na thalamum tuum , &c.

Finda a Procissão, vão os Ministros Sagrados, e ôâ

mais paramentados á Sacristia depor os paramentos ro-

xos , e tomar os brancos para a Missa.
Também se tira do Altar o Frontal , e almofada roxa $

pondo-o de branco.
Para a Missa sahem da Sacristia os Ministros como

nas Missas Solemnes , &.
As Candéas se aecendem ao Evangelho, e de Sanctu^

até á Communhão , menos os Ministros do Altar , exce*
pto o Celebrante

,
que em quanto o Diácono canta o E*-

vangelho , deve ter a sua acceza entre as mãos 5 e a lar-

gará antes dé oscular o Livro.

Se esta Festa vier nas Domingas da Septuagessima,
Sexagessima, ou Quinquagessima, feito o Asperges , far-se*

íia a benção , distribuição. , e Procissão das Candêas , com
a Missa da Dominga; e o Oílicio , e Missa da Festa , se

transferirá pára o dia seguinte ( excepto nas Igrejas dé*

dicàdás a"N. Senhora da Purificação) , neste caso , fica-*1

rá o Altar çom Frontal roxo, o Celebrante tomará a Casula,

e Manipulo roxo , e os Ministros Manipulos da mesma côr;

Sè a Missa nao fòr da Purificação, não se aecendem.'

ás.Candêas ao Evangelho, e á elevação, como também
se õinitte a Antifbna: O' Beata ínfantia &. , mas não

gç omittêm as tochas do costumo.
CA-



toa Êcnpao , è Wsèá âm óm%a§ f

CAPÍTULO II.

Da Bênção , c Missa das Cinkas*

Altar estará cíe roxo , e sobre este \ entre o Missa!
-,

e angulo cia Epistola , estará a Salva com as Cinzas fei-

tas das Palmas, e ramos bentos do anno antecedente
neste dia, coberta

e
até o principio da benção.

Na Credencia , alem do necessário para a Missa , es-'

tara a Planeta , três Manipulos . e Estola larga , tudo ro-

xo , agoa benta, jarro; bacia; toalha; e o tliuribulo

prompto.
Dita a, Sexta no Coro $ sahirâo da Sacristia o Cru-

ciíero de Sobrepelliz com a Cruz entre os Cereaes de có-1

tas com as velas accezas; o Mestre /das Gerem onias-;

o Celebrante de Pluvial roxo , entre os' Ministros Sagra-'

dos de Planetas plicad-as
,
pegando nas fímbrias do Plti-

vlal , e todos três sem Manipulos, e cobertos.

Tendo chegado á Capella Mór , feitas as reverencias

do costume , e postos a Cruz , e Cereaes nos seus luga-

res respectivos, como sò disse no Capitulo antecedente^
o Celebrante, e Ministros vão por-se de joelhos no iníi-

mo degráo do Altar, e rezão secretamente o Pater nos-

ter , rezado o que , sobem ao Altar , e feita a devida re-

verencia , vão ao lado da Epistola, aonde permanecem
çfomo ao Intróito.

Logo o Celebrante começa a Àntifona Êccauái nos-,

&c. que o Coro prosegue
.; e repetida á Antífona , depois

tdo Gloria Patri poem-se todos de joelhos , e os Minis-
tros atrás do Celebrante , unus post aliúm ; então o Ce-
lebrante em voz medíocre , mas intelligivel entoa Kyrie
%íeisGn , e o Coro prosegue Ckrisleh,c. na forma do Mis-
sal , até á Oração Concede ?íoZms , &c. , que o Celebran-
te dirá. em pé.
Pita a "Oração

? o Coro poèm-jsè em pe , e os Minis-
tros
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tros Sagrados ao lado direito do Celebrante , e tendo o

Diácono recebido a Salva das Cinzas , o Celebrante em
voz medíocre , mas inteiligivel

,
principia a benção destas

na forma do Missal.

Concluidas as Orações , Asperge , e thurifica as Cin-
zas , do mesmo modo

,
que nas Candéas fica dito

;
pon-

do o Diácono a Salva das Cinzas no canto do Altar, éiri

quanto administra ao Celebrante.
Benzida a Cinza , o Celebrante se passará para o

meio do Altar, e se volta com o rosto para o povo,
tendo o Diácono a Salva com as Cinzas á sua mão di-

reita , e o Subdiacono a Caldeira com o Aspersorio à
esquerda.

Neste tempo o mais digno do Coro, sendo chamado
pelo Mestre das Ceremonias , subirá ao Altar , e feilas

as devidas reverencias , estando em pé toma das Cinzas
bentas , e inclinando o Celebrante a cabeça , lhas porá
sobre ella em Cruz, dizendo: Memento homo , &c. j e
logo o Subdiacono lançará sobre a Cinza imposta na ca-
beça uma' Aspersão de agoa benta.

Não havendo Sacerdote, que ponha as Cinzas ao Ce-
lebrante, elle mesmo posto de joelhos diante do Altar,

as porá asi na cabeça, sem dizer nada, como se as rece-

bera do mesmo Christo.

Recebida pelo Celebrante a Cinza, a porá -depois «>.o

.

mais digno, da mesma forma que a recebeo , e logo ao
Diácono, e Subdiacono , postos de joelhos diante delle ,

'

tendo entregado aquelle a Salva a um Acólito , e este?

a. Caldeira, e Aspersorio ao Mestre das Ceremonias,
em quanto estes recebem as Cinzas.

Recebidas as Cinzas pelos Ministros
, e tendo o Diá-

cono reassumido a Salva das Cinzas , e o Subdiacono a

.

Caldeira com o Aspersorio , descem ao ínfimo degráo , e
'

logo os jEcclesiasticos de dois em dois virão receber as, l

Cinzas de joelhos, ( não sendo ^Cónegos
, ) lançando'
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-j^m-pre 6' H%MMCono ãgoâ benta sobre a Cinza na ca-

beia dos recipientes.

Os leigos a receberão nos Cancellos , excepto Rey
>

Príncipe , 'Padroeiro da Igreja, òti Senhor do lugar.

Tanto que se começar a distribuição das Cinzas , lógô
os do Coro começarão a cantar a Antipína Inter vesti-

hukim , &. , ou a outra que no Missal' se aponta: e para
que não cesse a Cantoria, em quanto se continua esta

Ceremonia, fiquem alguns cantando, até que os outros

vão receber as Cinz-as:

.

Acabada a distribuição das Cinzas , o Celebrante iíõ

lado da Epistola lavará as mãos , ministrando-lhe os* seus

Ministros o jarro e bacia.

Feito isto . o Celebrante com os seus Ministros irá

por^se de joelhos no iníimo degráo dó Altar, logo dois

Cantores de joelhos no meio do Coro principiarão a

Ladainha dos Sanetos , xjue o Coro repetirá neste dia
,

e Sabbado Sancto; e assim que se disser Saircte Michael
,

levantão-sc todos , e move-se a Procissão por dentro da
Igreja

, precedendo o Çrucifero no meio dos Cerofera-
fios , os .^eclesiásticos , e em ultimo lugar o Celebran-
te com uma Cruz manual , ou Relíquia nas mãos, r\S

meio dos Ministros , sustentando-lhe ás fímbrias do
Pluvial.

Tendo a Procissão dado três voltas por dentro da 3V"

greja , se recolherá á Capella MÒr , esteja a Ladainha
no- ponto que estiver , concluindo com o dizer O-mnes
Sancli , & Saneteu £)ei,&c, e repetido pelo Coro este v

ff. com sua resposta, cantarão os Cantores a Antífona
de Nossa Senhora Bentdicta lu&ic. como $. Elegit<kc.

o Celebrante de pé junto ao iíJimo degráo no Altar can-
tará a Oração do tempo Cotutde nosjamulos tuos&tc.

,

com a conclusão breve.
Cantada a Oração, o Celebrante entrega a Cruz ma-

nual, e depondo o Pluvial, recebe o Manipulo, e Casu-
la
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la , e os Ministros os seus , e dá principio- 4 Missa , ca-
mo no Missal se aponta , e observará nella o que ficar

dito no Methodo a respeito das Missas feriaes , excepto

,

que hoje ouve o Celebrante a Epistola de assentado , e
ahi mesmo faz o Caliz ; como também se canta a Epis-
tola , e o Evangelho no plano sobre a estante-

Se houver-Sermão , não pede benção o Pregador, pcwr

que não prega do Evangelho.
Antes das primeiras Vésperas da primeira Dominga da

Quaresma se cobrem os Retabolos , e Imagens , e as
Cruzes

, quando vão na Procissão , mas não as dos Alta-
res, até o Sabbado da Paixão ; excepto nas Festas Sole^

mnes, por que nesses dias se descobrem os Retabolos , e
Imagens do Altar M$r

t desde as primeiras Vespçras até
todo o dia seguinte.

CAPITULO III.

Da Benção , e Missa das Palmas.

O Altar estará de roxo , e terá algumas Palmas entre

os Candelabros.
Na Credencia se porá Estola larga para o Diácono

,

e tudo o mais necessário para a Missa , e de mais a
Navêta , e Caldeirinha com agoa benta.

Em outra Credencia estarão as Palmas cobertas ate
o principio da benção ; estará mais uma Salva com
folhas de Oliveira.

Na Sacristia estará Estola , e Pluvial roxo para o Ce-
lebrante , e Dalmaticas para os Ministros , e tudo o mais,

necessário para a benção das Palmas , e para a Missa
;

além disto estarão promptos três Amictos , Alvas , Cin-
gidos , Manipulos , e Estolas roxas para os Cantores da
Paixão, Cruz Processional descoberta , e thuribulos,&c.
No fim da Tercia, sa acceaderão as seis velas da

Al-
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Áítar, e se descobrirá a Imagem, e Retabolo do Al-

tar Móh
Paramentados na Sacristia, o Celebrante com Estola f

<e Pluvial roxo , e os seus Ministros com Dal.matícas , e

Manipules (por que hâõde cantara Prophecia , e Evan-
gelho da benção ) , e todos os mais Ministros paramen-
tados como na benção das Candêas , sahem da Sacristia

pela mesma ordem ,
precedendo-llie a Cruz descoberta

entre os Cereaes accesos.

, Chegando á Capella Mòr saúdão o Altar , e Ecclesias-

ticbs que nella estiverem, e postos a Cruz, Cereaes, e

mais Ministros nos seus respectivos lugares
5
como se

disse na benção das Candêas, fazem a Aspersão de more,
a qual hoje não tem Gloria Patri,

Acabada a Aspersão
b
vão aos bancos > e se assentão

,

logo o Subdiacono levantando-se

,

s
recebe do Credencia-

Tio o Livro das Epistolas , e vai cantar a Prophecia no
lugar costumado , com as Çereinor.ias de more , e depois

de oscular a mão do Celebrante , lhe ministra o Missal
para este ler o $r.

,
que o Coro cantará ; lido este , o Diá-

cono recebendo o Livro dos Evangelhos vai ao meio do
Altar, e posto aquelle sobre o mesmo, diz Munda cor

Ttieum 5 &. j e com benção, Cruz, Cereaes, e incenso de

more , canta este Evangelho , e depois de osculado o Li-

vro , e thurificado o Celebrante, vão ao lugar da benção
no lado da Epistola , como para a das Candeas ; e então
se descobrem as Palmas.

. O Celebrante em voz mediocrè , mas intclligivel prin-

cipia a benção das Palmas pelo «Missal, que está \w
Altar; ko fim do Prefacio, em quanto o Coro canta
Sanctus , faz os thuribuiqs , asperge , e incensa as Pai-1

mas, como dissemos das Candêas ; depois cantaa ultima
Oração , e vai ao meio do Altar , aonde lhe lição o Diá-
cono á mão direita, e o Subdiacono á .esquerda, volta-

dos
E..,.
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dos para o povo.
O Celebrante recebe a sua Palma, efaza distribuição

aos seus Ministros ; e tudo o mais se observará do
mesmo modo, que dissemos das Candéas.
Em quanto se repartem as Palmas os do Coro canta-

rão as Antifonas Pueri Hcehreorum , e as repetirão até

se acabar a distribuição.

Neste tempo depõem o Diácono ,. e Subdiacono os

seus Manipulos.
Acabada a distribuição das Palmas, o Celebrante,

^ Ministros descem ao primeiro degráo do Altar, e feita

a devida reverencia , se dá principio á Procissão
,
pre-

cedendo o Crucifero entre os Ceroferarios ; depois os

Ecclesiasticos , todos com as Palmas na mão de fora , e
ultimamente o Celebrante com a Palma na mão direita

no meio dos Ministros Sagrados , sustentando-lhe as

fímbrias do Pluvial.

No Arco do Cruzeiro , e fora da Capella Mor estará

rima Alcatifa estendida.

Tanto que os Ministros Sagrados chegarem ao dito

lugar , fará paragem a Procissão , e logo o Celebrante
posto de joelhos, virado para a Cruz Processional

,
pe-

gando em uma manada de folhas de Oliveira, que lher

administrará o Diácono em uma Salva, começa em voz
grave , a Antífona : Ave Rex noster , e lança para o ar

as folhas da Oliveira.

O Coro faz a mesma genuflexão, e levantando-se io-

dos permanecem ahi em pé , em quanto dois Cantores
proseguem a Antífona até Hedemplor mundi.
Logo se move a Procissão mais três passos , e postos

todos de joelhos o Celebrante levantando a voz úm pon-
to acima da primeira, começa outra vez a Antífona A<:e

Rex noster , e lança as folhas ao ar , e levantando-se per-

manecem ahi , em quanto os Cantores proseguem a An-
tífona como da primeira vez até Redemptor mundi , e mo-

ven-
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vendo-se a Procissão , se repete terceira vez a mesma Ce~
remonia ;• depois move-ee a -Procissão que sahe fora cia.

Igreja pela porta travessa, e se recolhe pela principal.,

«e os. Cantores vão cantando o resto da Antífona ate che-
garem á dita. porta.

Sahindo a Procissão da Igreja , se fecha logo a porta
principal, ficando de dentro dois, ou quatro Cantores, e
.chegando esta á porta , se colloca o Crucifero junto da
mesma da parte da Epistola , com a Imagem do Crucifi-

xo voltada .para o Celebrante , entre os Ceroferarios ; e

o Celebrante iicará junto á mesma porta entre os Minis-
tros Sagrados , e -os mais Ecclesiasticos em duas alas.

Logo os de dentro cantarão o verso: Gloria laiis , &.,

que os Cantores defóra repetirão também ; logo os de
dentro cantão o verso Israel es tu, &. , no fim do qual
os defóra repetirão Gloria laus , &. , e assim observara*®

em todos os mais versos, na forma do Missal.

Concluidos os versos , o Crucifero entregará a Cruz
&o Diácono , o qual a entregará ao Celebrante , e este

cantará pelo Missal sustentado por úm Acolito, o f.
Attohte portas , &.c. ., e com a extremidade inferior da
haste da Cruz, dará lima pancada na porta, e os de
dentro responderão no mesmo tom Quis es iste Rex glo-

riie , ao que o Celebrante na mesma voz dirá : Dominus
fortis , et potens. Segunda vez tornará a dizer o Celebran-
te Attolile portas , &c. , levantando a voz mais um ponto

,

e dando *no fim unia pancada mais forte, ao que os de
«lentro corresponderão como da primeira vez no tom ào
Celebrante, e o mesmo defóra responde Dominus potens

in.proelio. Terceira vez o Celebrante levantando a voz
-in-ais iim ponto dirá Attolite 8>lc. , e dando uma pancada
ainda mais forte, os de dentro responderão como nas

outras vezes, e o Celebrante dirá Dominus virtutum ipse

esl Rex gloria*. Logo se abrem as, portas, e entra a Pro-
cissão,na Igreja , cantando-se o#'. ln,gredientc Domino,&.

Che-
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Chegando todos á Capella Mòr , os paramentados* sfê

recolhem á Sacristia na mesma ordem , como se diss$

ria Procissão das Candéas.
Se por conta do tempo a Procissão não puder sahir

fora da igreja , se fará por dentro delia , e o que se ha-
via de fazer á porta , se fará no Arco do Cruzeiro , ott

Cancellos.
Também em quanto se faz a Procissão por fóra da I-

greja cobre-se o Retabolo , e Imagens do Altar.

Tanto que o Celebrante , e Ministros chegarem á Sa-
cristia , tomarão os paramentos roxos para a Missa , que
serão como nos outros Domingos da Quaresma , e a
Cruz Processional sahirá coberta de roxo.

A Missa canta-se , como a das Cinzas tirando os Mi-
nistros as Planetas plicadas para cantarem a Epistola , &
Evangelho , &.

Antes da benção das Palmas se porão no Cruzeiro trea

estantes nuas em linha , ou úm Altar portátil para os

Cantores cantarem a Paixão; osquaes devem serão me-
nos Diáconos, e se paramentão com Alvas, Manipulos,
e Esfolas tudo roxo , e junto do fim dos Tracíus sahera
da Sacristia por esta ordem: o Chronista: o que repre-

senta a Sinagoga: o Christo ; todos com os seus Livrou
nas mãos encostados ao braço esquerdo , e precedidos do
Mestre das Cerem onias.

Chegando á Capella Mòr, ajoelhão todos iguaes , ô
Christo nomeio, o Chronista á direita, e o da Sinagoga
á esquerda ; levantados , e feita reverencia ao Coro , e
Ministros Sagrados , vão para as estantes , ou Altar por-
tátil , aonde ficará o Chronista no meio com o Christo
á direita, e da Sinagoga á esquerda, todos de costas pat
ra o povo.
Quando os Cantores da Paixão chegãoà Capella Mòr,

se collocão os Ministros Sagrados no lugar em que estão,

em linha recta de rosto para o lado do Evangelho, e as-

ai»
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sim permanecem até os Cantores principiarem a PaixàEo»

Principiada a Paixão , se volta o Celebrante para o
Missal a ler a Paixão , assistindo-lhe os Ministros , como
ao Intróito da Missa, tendo todos três as Palmas na mão
«squerda , mas não os Cantores da Paixão.

O Celebrante nao ajoelha, quando lê as palavras Emi-
sit Spiritum, mas quando o Chronista as cantar ajoelha-

rá ahi mesmo com os Ministros unus post aliwn , volta-

dos para o Missal , e os mais aonde estão , voltados pa-
ra o Altar ; só o Chronista ajoelha depois de cantadas
as palavras , e permanecem todos genuflexos por espaço
cie ilm Pater noster ; o Chronista ê o primeiro

,
que se

levanta, e então. todos os mais.

Neste tempo vai o Diácono á Credencia , tira a Pla-
neta , e toma a Estola larga.

Acabada de Jer pelo Celebrante a Paixão ( menos a-
qtiella parte, que serve de Evangelho) se colloca com
os Ministros em linha recta de rosto para os da Paixão

,

conservando as Palmas na mão , e assim permanecem ató
os Cantores se retirarem para a Sacristia , fazendo estes,
antes de se retirarem, a mesma reverencia, que no prin-
cipio.

Retirados os Cantores , e não antes , vai o Celebrante
ao meio do Altar ( entregando primeiro , e os Ministros
Sagrados as Palmas ) o Subdiacono muda o Missal, ese
fará o Caliz no Altar como nas Missas Semiduplices ; o
Diácono leva o Livro dos Evangelhos ao meio do Altar,
c se faz tudo o mais de more , com benção , incenso

,

Cruz, e Cereaes, vai cantar aquella parte / que serve de
Evangelho ; o Celebrante terá a sua Palma nas mãos le-
vantadas em quanto o Diácono canta este Evangelho , e
a deporá antes de oscular o Livro , e ser incensado.
No fim desta Missa se dirá o Evangelho de S. João

3

por que só nas privadas se diz o da benção das Palmas.
>Note-se, que por Decreto da 8. C. 'dos R. de 4 de

A-
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Agosto de 1£ 6-3 rias Missas privadas deve o Celebrante
ler a Paixão no Jado do Evangelho, ainda que nas Can-
tadas ^se Jê no lado da Epistola.

CAPITULO IV.

Das Matinas de Trevas

\jf Altar terá -Frontal roxo, neste estarão seis velas
amarellas.

O Candelabro triangular terá quinze velas , todas tam-
bém amarellas.

O lugar do Candelabro é ao lado da Epistola abaixo
do Preshyterio , ou aos Cancellos da Capella Mor, con-
forme for mais commodo.
A hora competente de principiar estas Matinas,. ^

pelas quatro da tarde, ou pouco depois, de forma, que
acabem ac pôr do Sol pouco mais , ou menos.
Para estas se tocão os sinos festivamente na quarta

feira , mas nos outros dias se dá o Signal com a Matraca.
Accendem-se primeiro as velas do Altar ^principian-

do pela mais próxima á Cruz da parte do Evangelho
,

segunda , e terceira da mesma parte , depois as do lado

da Epistola pela mesma ordem.
No Candelabro se accende primeiro a vela do meio

,

que é a mais alta, e immediatainente as seguintes da
parte do Evangelho até baixo , depois as do lado da Ê-
pistola pelo mesmo modo.
Acceza a Cera , e estando os Ministros no Coro., di-

to por todos em silencio Pater noster , e Ave Maria
omittindo-se tudo o mais y entoa o Superior a primeira

Antífona, e logo os Cantores levantão o Psalmo&c. co-

mo se faz no Officio duples.

Os Psalmos , e Cânticos neste triduo , não tem o f

.

Gloria Palri
,
porem em seu lugar, no nm do ultimo

ra-
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ramo- se diz Mis&rerê nostvi Bcmim ,
* Miserere nodri

,

eòm o final de/u a mi.

O Superior entoa a primeira Antif©i?a- efe Matinas
,

Laudes, e dè Bened<ktu&, invítado pelo Mestre das Ce-
remonias , as- outras Antífonas serão entoadas pelos Mi-
nistros de rira , e outro lado alternadamente preferindo-

se os mais dignos.

Estarão levantados a todos os jj., e Cânticos.

No fim de cada Psalmo se apaga ihna das velas do
Candelabro, e será a primeira inferior do lado do Evan-
gelho, e segunda a correspondente a esta da outra parte,

o âesáétt as mais alternadamente , menos a superior de
todas

,
que fica acceza até -que no. Coro se cante a An-

tífona no fim do Cântico.

Dito o Pater noster em Silencio no fim de cada No-
cturno , o Mestre das Ceremonias convidará ao que ha
de cantar a Lição

,
principiando pelos mais modernos , e

de melhores vozes , conduzindo-os para a estante, aonde
feita reverencia ao Altar, canta a sua Lição, acabada es-

ta , e repetida a reverencia, vai para o seu lugar.

A estante na quarta feira pôde ter panno roxo , nos
outros dias estará nua.

As Lamentações , e Lições neste triduo não tem Ab^
solvição, nem benção , nem no fim, Tuaulem Domine m.
O Superior não deve neste triduo dizer a ultima Li-

ção , só por falta de Ministros , ou costume em contrario.
• Nos últimos seis versos do Cântico Benedíctus, se apa-
gão as seis velas do Altar nesta forma , dito o y. Ut si-

ne ihnore , se apaga a ultima defóra da parte do Evan-
gelho , edito o ir. In Sanctitate, se apaga a corresponden-
te áquella, da parte da Epistola, e assim successiva, e
alten adamente *>e apagão as outras no fim de cada ver-

so, fazendo o Acolito genuflexão ao passar por diante do
Altar ; depois se apagão todas as alampadas , e luzes da
Igreja , excepto as que aiumião ao SS- , e as do Moi to

.na quinta feira.

Aca-
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ÀCabaáo ô Cântico $ e principiada a Antífona , trra íím
Acolito a vela

, qiie ficou àcceza no Candelabro e a*

leva assim àccezá para o canto do Altar do lado da E-»

pistola aonde está com ellá escondida até o fim da Ora-
ção de Laudes , e passando o espaço de úma Ave Ma-
ria apparec© com ella para fazer cessar o estrondo cos-

tumado.
As Preces são ditas de joelhos f e dito o f. Mortem

,

mortem autem Crucis > e logo o Pater* nosler em silencio t

depois principião os Cantores ò Psaimo Misererek.c. ,-

que o Coro continua com muita pausa, e devoção ; aca-^

J>ado o Psaimo, dirá o Superior ainda de joelhos , em
voz mediocre , mas intelligivel sem Oremus a Oração
Mespice &c. , com a conclusão em silencio.

O Superior principiará o estrépito , dando. a primeira
ptincada o q\ie todos imitíão por úm breve espaço até
que o Acolito apareça com a vela acceza

, pond?-a no
GandfJabr© n# seu lugar , ou sobre o Altar,

CAPITULO V.

Da Quinta fèirà Saneia

JLN A Credencia estará, alem de, tudo o mais necessário ±
Tktti vaso com duas Hóstias , e Férmas necessárias para
a Communhão geral [estando a da Missa na Patena so-

bre o Caliz] úma para o Officio d' manhãa , e outra pa-

ra ir no Tumulo , aonde se conserva até á Procissão da
Resurreição ; também estará a Custodia para se expor
o SS.

,
por que é praxe desta Igreja de Braga estar neste

diaoSS. Sacramento patente, enão encerrado em cofre ;~

este è também o Estilo da Congregação de S, Bento,
e de S. Bernardo de Portugal. Ahi estará também a
toalha da Communhão , e livro para a Confissão. Esta-

rão também ena lugar competente quatro Estplas, dois

C>a*
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Cálices com purificadores para limpar os lábios
,
garrafa

com vinho, e uiri vaso com agoa para os Leigos.
A Cruz do Altar terá véo roxo, posto que o Frontal,

e Paramentos para a Missa sejão brancos.
Para a Missa a Cruz Processíonal sahe descoberta , e

se descobrem também até' o fim da mesma Missa, a Ima-
gem , e Retabolo do Aliar Mor.
A Missa deste dia é Solemnissima , e se diz com pa-

ramentos brancos ( supposto a Rubrica do Missal mande
que sejão roxos ; com tudo por determinação antiga dos

nossos Prelados , e Corporação Capitular se usão bran-
cos ) não tem o Psalmo Judica me Deus , nem Gloria

Patri ao Intróito , e Lavabo ; tem Gloria in excelsis , uma
só Oração com a Collecta, Credo , Prefacio da Cruz, Com.-

municantes , &. próprios.

Cantado pelo Celebrante o Gloria , se tocão as campai-
nhas e sinos.

O Diácono á Oblação antes de entregar a Patena ao
Celebrante descobrirá o Vaso das Partículas . sobre a
Ara da parte da Epistola: depois da Oblação o torna a
cobrir, e o mesmo fará para a Consagração.
Os Ministros ao tempo da Paz

, ( que não á nesta
Missa ) trocão os lugares , e depois de consumido o
Precioso Sangue

,
passa o Diácono para a mão direita

do Celebrante , cobre o Caliz com a Palia , e o põem
para a parte do Evangelho sobre o Corporal.

IS este tempo o Mestre de Ceremomas trás da Cre-
dencia a Custodia

, que colíoca sobre o Corporal , da
qual o Diácono tira a luneta , e o Celebrante põem nei-
la duas Hóstias unidas; o Diácono metíe a íunêía na
Custodia , fecha a vidraça , cobre a Custodia com o seu
véo , e a colloca junto á Banqueta,
O Celebrante , e Subdiacono estarão de joelhos no la-

do do Evangelho , em quanto o Diácono accommoda a

Cus-
Cví . „ «
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ípusíodia sobre o Altar ; depois põem nò meio de\\& o
Vaso , ábre-o , e ajoelhando ahi , vai ao lado da Episto-
la cantar a Confissão na forma que no Methodó fica dito.

Em quanto o Diácono vai cantar a Confissão , se lè-

vantãoo Celebrante, e Subdiácono, ficando ambos nesse
mesmo lugar em pê.

Na administração da Sagrada Communhão se observa-

rá tudo na forma que atrás fica demonstrado no Metho-
áo da Liturgia Bracharense, nos seus respectivos lu-

gares.

Acabada a Communhão , um Sacerdote de Cota , Es-
tola , Pluvial , e Véo numeral , leva debaixo da Umbella
ó Vaso recebido da mão do Diácono , ao Sacrário remo-
to , acompanhado de tochas.

Ò Celebrante
3
tendo purificado o Corporal , e toma-

da a abloçao , na forma do costume, vai ao lado da E-
pistola ler a Antífona Communio.
Em quanto se administra a Sagrada Communhão se

prepara tudo o necessário para a Procissão
,
que vai em

direitura ao Horto.
Preparado tudo o necessário, e tendo o Celebrante li-

do a Antífona Communio vão os Ministros Sagrados ao
meio do Altar , aonde ajoelhão , e levantados , fazem os

thuribulos sem benção, nem ósculos , e tornando ajoelhar,

sobe o Diácono ao Subpedaneo , ajoelha , descobre a
Custodia,, entrega o Véo ao Credenciario, torna a ajoe-

lhar, e sem voltar as costas ao Sacramento , volta ajoe-

lhar ao lado direito do Celebrante , ahi recebe o thu-
ribulo , e genuílexo o entrega ao Celebrante com reveren-
cia , mas sem ósculos.

O Celebrante rocebendo o thuribulo , incensa o Sa-
cramento sobre o Altar.

O Credenciario põem o Véo numeral ao Celebrante

,

sobre a Planeta ; entre tanto sobe o Diácono ao Altar,

ajoelha primeiro
,
pega reverentemente na Custodia , e

em
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em pé a entrega ao Celebrante.
Recebida a Custodia pelo Celebrante , sobe ao Sub-

pedaneo , e se volta para o povo estando já neste tempo
o Diácono á sua direita , e Subdiacono á esquerda , en-

toa a Antífona das Vésperas Calicem salutaris , logo no
Côró levantão dois Cantores o Psajmo CredidiStc. , e se

move a Procissão para o Horto , em quanto no Coro se

cantão as Vésperas
;
precedendo o Crucifero entre os

Ceroferarios , o Clero com tochas na mão defòra , seis
%

ou quatro Assistentes com Pluviaes , dois Thuriferarios

com os thuribulos na mão de dentro , e ultimamente o

Celebrante debaixo do Pallip entre os Ministrps Sagra-
dos , sustentando-lhe as fímbrias do Pluvial.

No Coro ficarão alguns Ecclesiasticos para cantarem
os Psalmos , e Antífonas na estante , estas serão aponta-
das pelos Ecclesiasticos das alas da Procissão de úm

,

e outro lado alternadamente
,
preferindo os mais dignos^

ou também as poderão apontar os mesmos que ficão no
Coro.
A esta Procissão tocão os sídos Solemnemente , e não

se tocão mais até Sabbado Sancto.
Se o lugar do Horto for no mesmo Altar do Gíficio

,

sahe a Procissão pelo lado do Evangelho , e se recolive

pelo da Epistola.

Feita a Procissão e chegados ao lugar chamado o
Horto

, recebe o Diácono a Custodia com as costuma-
das genuflexoens , e a leva pelo lado da Epistola ao
Throno

,
ou a entrega no principio das escadas a outro

Sacerdote de Cota, e Estola, para a levar acompanhado
de tochas.

Collocado o Sacramento no Throno , e tendo o Cele-
brante deposto o Vèo humeral

, põem incenso no thuri-
bulo, e incensa o Sacramento de more ; o que feito, de-
postas as tochas \ se retirão os Thuriferarios para a Sa-
cristia, os Ecclesiasticos , e Ministros Sagrados para a

'Ca-
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Capeila Mòr ao lugar dos assentos , em* quanto s"é con-
cluem âs Vésperas.

Sé o Altar do Horto fôr o mesmo , aonde sè cantou a
Missa, neste caso ficarão os Ministros Sagrados em pé
junto aos bancos , êm quanto sé concluem as Vésperas,
O Celebrante entoa a Antífona do Cântico Magnificai,

o qual acabado , e cantada a Antífona pelo Coro , vai aò
Altar , e voltado para o povo diz Dominns vohiscum

, e
e concluindo a Missa na fórmâ costumada , se recolhe á
Sacristia com os Ministros Sagrados.
Acabada a Missa , vai o Sacristão acompanhado de al-

guns Acólitos, a desnudar os Altares todos, menos o do
Horto , recitando a Antífona Diviserunl sibi com d Psal-

mo Deus, Deus meus respice in me,. 8c.

O Pavilhão do Sacrário também deve ser roxo , não
estando no mesmo Altar do Horto

,
que então deve ter

este sobre a porta , o que chamamos Poria cceli.

O Púlpito também se desnuda , ainda que nelíe haja

de prégar-se.

Naquellas Igrejas onde senão fizer a Procissão da Re-
súrreição , só se porá então uma Hóstia na Custodia para

o Oííicio da Sexta feira ,
porem no Sacrário sempre ha-

verá Formas consagradas para os Enfermos.

CAPITULO VI.
! dl

Do Lavapes

JL Ara o Lavapes se prepare côm Alcatifas uni lugar

na Igreja, que não fique o Sacramento defronte , é or-

nado com decência, quanto proporcionadamente for pos-

sível; neste haverá Altar, e na banqueta Cruz coberta

com vèo roxo , e seis Castiçaes com Cera branca , cjud

estará acceza todo o tempo da acção , e Seriíiâõ ; a par*

te da Epistola uma Credencia ornada com toalha, è so-

br»
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brê feíía a toalha magna para ò Celebrante se tingir,

Livro dòs Evangelhos , Missal para o Celebrante dizer

Os ff.^e Oração , jarro cofó àgoá , bacia, miolo 'dé'

pilo , ê toalha para o Celebrante lavar as, mãos no fini

da acção; dâ parte do 'Evangelho estará lím banco com^
prido coberto com tapetes , ou pannos verdes para sé

assentarem os treze LaVandos ; eíu o lirgar mais comino-»

do, e opportuno estará outra Credencia, em que esteja

tudo o necessário para a Loção , a saber , treze toalhas,

os jarros , e bacias precisas, duas oú rriais salvas, uma
para oífereceí ao Celebrante a toalha, com que ha de
alimpar o pé , e outra para a esmola, agoa quente aro-

mática, e fria para se temperar, e rim vaso grande para

lançar a âgoá depois de servida.

Depois de jantar , á hora competente preparado tudo
o sobredito, separamentão o Celebrante com Alva, Est-

iola , e Pluvial roxo, e os Ministros com Dalmaticas , e
Manipulos roxos, sahem para o Aliar precedendo o Thu^
riferario , e a este o Cruciíero coma Cru£ descoberta en->

ire os Cereaes , Mestre das Cerem onias &c. , chegados
ao Altar , e feita ahi a devida' reverencia , e ao Coro,
gõbem ao lugar dos bancos , e se asséntão ; logo o Diá-
cono recebendo do Credenciario o Livro dos Evangelhos,
põem este sobre o Altar, diz Munda cor meum ^M ecoRi
benção, Cruz, Cereaes, e incenso de more até à thurifi-

eação do Celebrante , canta o Diácono o Evangelho do
Lavapè, o qual não tem Dominus vobiscum, nem Sequen-
lia &$., mas thuriíicado o Texto, principia absolutamente
Ante dieni éf.

O Crucitero , chegando ao Altar da funcção, se collo*

cará com a Cruz no iugar aonde se ha de cantar o Evan*
geího , voltado para o Jado da Epistola.

Thuriíicado o Celebrante, depõem o Pluvial ajudado
dos Ministros, tendo estes tirado antes os seus Manipulos, e

lhe cingem a toalha, e cobertos vão para o lugar do
La-
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Lavapés precedidos da Cruz, e Acólitos necessári-

os, chegando ahi se descobrem, e feita uma reve-
rencia a todos os Lavandos, que em pé corresponderão,
e se tornão a assentar , então os Ministros Sagrados ajoe-

lhando aos pés do mais digno, lhe lava, alimpa, e beija

o Celebrante o pè direito , sustentado no ar pelo Subdia-
cono á esquerda do Celebrante, e o Diácono da direita

lhe ministra agoa , e toalha para o limpar, outros Acóli-
tos ministrão a bacia a cada um , e as toalhas ao Diáco-
no para este entregar ao Celebrante; levantados já em
pé os Ministros Sagrados , e Lavando; lheoflerece o Ce-
lebrante a esmola recebida da mão do Diácono.

Assim que o Celebrante desce para ir lavar os pés , se co-

meção as Antifonas do Mandato na férma do Missal &.
Acabada a Loção , vão os Ministros Sagrados para

junto da Credencia, aonde o Celebrante lava as mãos, e

indo aos bancos tira a toalha, com que está cingido , to-

ma o Pluvial roxo, e os Ministros os Manipulos ; dahi
vão ao plano defronte do Altar, aonde o Celebrante diz

cantando Pater noster com os ff. , e Oração na fórma do
Missal, e depois se retirão.

Se houver Sermão toma o Pregador a benção de more,

e retirando-se para o Púlpito se assentãoos Ministros Sa-

grados para assistirem ao Sermão.

CAPITULO VIL

Da Sexta feira Sancta.

vJ Altar desta funcção deve ser não o do Horto , mas
outro, o qual, como todos, ( excepto aquelle ) deve es-

tar nii , ainda nos degráos , este terá seis veias amarellas

apagadas entre os Castiçaes , que devem ser de matéria

obscura, a Cruz pequena coberta de roxo, posta em f^r-

ma ,
que facilmente se possa tirar.

Se o SS. eativer exposto no Altar M<5r, a este se não
ti-
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tirará o Frontal branco, nem toalha; porem neste caso

se collocarà diante delle no plano da Capella , conforme
à capacidade do lugar, íim Altar portátil, na forma, que
acima se disse, devia estar o Altar desta funcçâo , ou se

celebrarão os Officios desta manhãa em algum Altar col-

lateral , de maneira
,
que nunca se celebrem no mesmo

Altar, em que está o SS. exposto, porque nem este pô-
de estar despido , nem o Altar do Officio pôde ter Frontal.

No Ínfimo degráo deste Altar estarão três almofadas
roxas, ou pretas para se prostrarem os Ministros Sagra-
dos ; estantes m5 as para os Cantores da Paixão no Cruzei-
ro , e bancos nús no lado da Epistola para os Ministros

Sagrados.
Na Capella do Horto estarão Pallio ; Véo humeral de

cor branca; o Cofre, em que ha de ir o SS. para a Ca-
pella Mor; íim Corporal para cobrir o Cofre, efita bran-
ca para o atar; o Purificador e Sanguinho ; a Umbella

;

lím Corporal estendido sobre a Ara ; e Cera necessária

para a Procissão.

Na Sacristia estarão promptos Ornamentos pretos; a
saber para o Celebrante Estola e Pluvial; para os seps Mi-
nistros duas Planetas plicadas , huma Estola, e dois Ma-
nipulos; para o Cruciíero huma Planeta plicáda

; para os
que levarem o Tumulo na Procissão quatro Planetas
plicadas com Estolas

;
para os que levarem o Pallio na

Procissão do Enterro seis Pluviaes pretos; para os Can-
tores da Paixão três Estolas, e três Manipulos; estará

mais em lugar decente para ar Adoração da Cruzíim Cru*
cifixo coberto com véo preto; estará também preparado
o Tumulo, em que ha de hir oSS na Procissão, coberto com
limvèo preto, sobre o qual se porão três toalhas dobradas,
que facão a largura de úm couto, e quasi palmo em dis-

tancia proporcionada de ríma a outra, e terão de compri-
do seis palmos; o Tumulo terá de comprido quatro a
sinco palmos, de largo dois e meio, e de alto três,

pou
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pouco mais, ou menos, conforme a capacidade do lugar,

cm que se ha de collocar; por dentro será forrado de
branco, e terá íim encaixe no meio com íim Corporal
por baixo , aonde vai seguro o Vaso com o SS.
A Credencia do Altar estará núa , ou quando muita

terá iima toalha, quede parte nenhuma desça para baixo,

nesta estará o Caliz preparado sem Hóstia, Planeta, e
Manipulo para o Celebrante, almofada para o Missal,
Epistolario

,
galhetas ;, Estola larga para o Diácono , úm

Purificador . jarro , bacia , e toalha para as mãos, e urna
toalha parao Altar, que os Acólitos estenderão, em quan-
to os Ministros estão prostrados.

Na Capella Mór cm lugar competente estarão íima Chlz
simples, que a seu tempo se põem no Altar, úm Vèo
grande branco posto em duas varas do Pallio para enco-
brir o Altar, e Ministros, em quanto se descobre a Craz
da Adoração ; úm tapete , ou panno roxo , almofada roxa,

e úm panno rico branco para a Adoração , duas Salvas

para se receberas OfTertas, duas tabolêtascom esta Stro-

pha do Hymno Vexilla Regis 8$. G\ Cruxavespesmúcaí^.
para se dizer antes de oscular a Cruz da Adoração ; ha-
verá mais uru Pallio preto para a Procissão do Enterro.

Paramentados, o Celebrante de Pluvial, e os Ministros

de Planetas plicadas , e Manipulos , e os Cereaes corri

Alvas, sahem da Sacristia nesta ordem; os Ceroferarios

sem Cereaes", com as mãos levantadas; o Mestre das Ce~
remenias; o Celebrante entre os Ministros Sagrados, pe-
gando-lhe nas fímbrias do Pluvial.

Se passarem pelo Altar do Horto, lhe ajoelhão com-

profunda inclinação.

Chegados ao Altar do Officio , ajoelhão todos à Cruz-,

e feitas as vénias do costume, vão ao Ínfimo degráo, e
postos de joelhos se prostrãq sobre as almofadas, em
quanto o Celebrante diz o Miserere, ou a Oração, quea-
ponta o Missal, e estando lambem genuflexos todos 03

cir~
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circúristànf es ttkk£è tempo estendem" os- Acólitos sòbrò o

Aliar a toalha , é 'o Credenciaria põem também o Missal

com á almofada no lado da Efiisiola.

Dado pelo Mestre das Céremomas o signal , se lèvan-

Ião os Ministros Sagrados
j ( è todos os hiais ) sobem ao

Altar
,
que o Celebrante beija ; e os Ministros ajoelhão \

vão áo lado da Epistola, aonde estão coiiio ao
'

Intróito*

Então tirão os Acólitos as três almofadas

í

Logo lim LeitOr de Cota Canta lio lugar da Epistola a

Prophecia, que o Celebrante ouve, ou lê ; acabada esta,-

e cantado o Trado, se coljócâo os Ministros Sagrados
unas post alium ; quando o Diácono canta Flcctmnua r/è-

faaa , ajoelhão todos, excepto o Celebrante, ese levantão

quando o Subdiacono diz Levais*

Em quanto o Celebrante canta a Oração j vai o Sub-
diacono tirar a Planeta , toma o Missal , e vai cantar eiil

tòíh dèLibfio a segunda Prophecia, o Celebrante, e Diá-
cono vão aos bancos assentar-se ; cantada esta , torna a

tornar a Planeta, e hindo o Celebrante ao Altar ler o

Trado
, vai para o seu lado direito.

Em quanto sfe canta o Trado, paramentados os Can-
tores da Paixão , com Alvas , Manipules \ e Estolas pre-1

tas , como Diáconos , saírem da Sacristia na mesma íor-

ina , e ordem de" Domingo de Palmas , csperando-os os

Ministros Sagrados, è tudo o mais como alii dissemos.
Principiada pelos Cantores a Paixão, a lerá também o

Celebrante no lado da Epistola, assistido dos Minis-
tros , como ao íntroito ató ás palavras Post hac , exclusi-

ve , então sé vollão unas post aliam, para os Cantores
da Paixão até ajoelharem ás pa Livras Traúidil Spirilara

>

levantados se vollão outra vez. Neste tempo, vaio Diá-
cono á Credencia, tira a Plvnêta, toma a Estola larga

;

"e torna para onde estava ató se retirarem os Cantores
Ba Paixão.

Re*
D. . .

.-
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Retirados e$tes , recebe o Diácono o Livro dos Evan-
gelhos, vai ao meio do Altar, põem o Livro sobre a Ara
diz Munda cor meum , mas não Juhe Domine, nem tem
benção , nem thuribulo, nem ósculos no fim, e vai can-
gar o resto , que faz as vezes de Evangelho , ao lugar cos-

tumado entre os Ceroferarios sem Cereaes; cantado,
entrega o Livro , e fica com a Estola larga até o Cele-
brante consumir.

O Celebrante continua as AdmoniçÕes , manibus jitn-

ctis, eas Orações manibus eoclensis , comos Ministros unus
postjttium. Se o Papa for falecido omitte-se a Adnaoni-
ção , e Oração, que lhe corresponde. Na quarta Admo-
nição, em lugar de pro ClirisLianissimo &c. se dirá pro
Fidelissimn Rege nostro N. § ç.

Em quanto o Celebrante canta as Orações se paramen-
tão na Sacristia in Albis , dois Ecclesiasticos para traze-

rem a seu tempo a Cruz da Adoração, e da mesma sorte

se paramentão os Cantores dos Aijios.

Dita a Oração pro perfidis Judceis , sahem da Sacristia

os Cantores do* Aijios dois a dois, vindo adiante o Mes-
tre das Oeremonias, ou úm Acolito, e eni ^ultimo lugar

os dois Ecclesiasticos voltados úm para o outro trazendo

a Cruz da Adoração deitada nos braços, coberta com úm
Vèo preto; chegando á Capella Mór , ou Altar da func-

ção os Cantores dos Ágios se coljocão dentro da Capella

no plano da Epistola, e os da Cruz esperão em pè no
lado defòra.

Acabadas as Orações , depõem o Celebrante o Pluvi-

al , o Subdiacono a Planeta , e Manipulo , ficando o Diá-
cono eom a Estola larga , e sem Manipulo ; depois no
mesmo lado da Epistola sobre o Subpedaueo se volta©

para o povo, licando o Diácono á direita do Celebran-

te, e o Subdiacono á esquerda , todos com as mãos le-

vantadas diante do peito. Neste tempo tira-so o Sancto
Christo do Altar., e colloca-se a peanha para a Cruz.

-Er-



' Da SeTfa feira Savcfà 2 7

EMno os dors Ecck>iasticos que conduzirão a Cruz a

é-ntregão
, &o mesmo n \\ vo , a dois SacerdetPs dos reais

dignos
,
que a conduzem atp'o primeiro de^rao do Altar,

aonde postos de jopJLok priuripião a cantar ein voz piana
o impropério PojnJe mais. '

'Quando entra a Cruz , iodos ajcelhao , excepto' o 'Õè-

lebrante, . e Ministros, e assim permanecem, em quan-
to è conduzida até o primeiro degráo . e entáo se levan-

ta o.

Acabado o primeiro impropério , os Cantores cantão

Ágios 6 Thebs !kc. , eo Coro responderá Scncíiis Deusk.-. 3

*na forma do Missal. Em quanto sé cantão os Sanetus

.

os dois da Cruz subirão o segundo degráo , e postos de
'joelhos, cantarão o impropério Quia eduoci /e&c, do
fim do qual os Cantores repetirão o trisagio Ágios , como
"da primeira vez , e o Coro repetirá Sanclustkc. ; em quan-
to os da Cruz subirão o terceiro . degráo , e postos de
joelhos , cantarão o impropério Quid ultra &c. . os Can-
tores repetirão o trisagio Ágios

, e o Coro Sanclus' como
d' antes ; em quasto , os da Cruz a vão entregar ao Ce-
lebrante

,
que a recebe com os seus Ministros deitada

sobre. as_ palmas das mãos , e coberta na forma que- vem
,

'ficando a cabeça do Sa-neto Christo para a direita do*

'^Oelebranto.

Acabados os impropérios Jogo os dois Ecclesiasticos ,-

qúé conduzirão a Cruz da Sacristia, subirão ao plano

,

ou ao último degráo ^io Pres^byterio , aonde tomando o
Vèo branco envolto em duas varas o estendem, de sorte

que cubra toda a fronteira do Altar ( aonde não houver
o dito Véo, se fará sem elle ) , logo o Mestre das Cere-
Thonias ajudado dos Ministros, descobrirá o titulo da
Crsrz somente, e o Celebrante tomando-a nas mãos, a
Jevanta, de sorte que a travessa da Cruz não exceda a

altura dos olhos ; a este tempo abaixa-se o Véo branco
em té á terra, e o Celebrante sustentando-lhe úm -Aco-
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Jito o Missal aberto, entoa Ecce lignum Crucis
i
em tora

que possa levantar em cada uma das vezes, íim ponto ,è
também a Cruz, .

O Coro continua a cantar inquo éfC, , e ao Fenite^c.
e não antes , ajoelhão todos, excepto o Celebrante. Can-
íado o Vcnile adoremus , se levantão todos , c também o
Véo grande, e o Celebrante, e Ministros se mudãopara
o segando lugar

, que è no Subpedaneo aonde se diz a
Evangelho , aqui estando da mesma fórma se descobre a
cabeça , e face do Crucifixo , e se faz o mais como na
primeira. O terceiro lugar , é no meio do Altar , aonde
se descobre a Imagem toda , e o mars como nas antece-
dentes.

Cantado o ultimo Vcniu adoremus ficão todos de joe-

lhos , esò o Celebrante sem genuflexão ajudado de seus
Ministros colloca a Cruz na peanha

,
que deve estar pre-

parada no Altar , depois se levantão todos , e os Minis-
tros ajoelhando á Cruz vão aos bancos assentar-se. Log*
se prepara o lugar da Adoração estendendo os Acólitos
o panno roxo

,
pondo sobre este a almofada rio infim®

degráo do Altar do Oílicio , cobrindo-a, e o lugar da
Cruz com o panno branco rico:

Neste tempo se descobrem todas as Cruzes da Igreja,

e das Procissoens ; mas não outras Imagens. O Cele-
brante depondo os çapatos por ministério dos Acólitos *

assistido dos seus Ministros, vai ajoelhar no degTá*o do
Subpedaneo , ficando o Diácono do lado do Evangelho

,

e o Subdiacono da parte da Epistola , e levantando-se
Xira a Cruz da peanha , ajudado dos mesmos, e se volta

para o povo com ella deitada nas mãos diante do peito,

pegando-lhe o Diácono pelo titulo , e o Subdiacono pe-

la parte inferior , e descendo pelo lado do Evangelho ao
plano a vão collopar no lugar preparado. Em quanto esta

Ceremonia se fizer , estarão todos de joelhos atè á col-

,locac|o da Cri*z
?
e então se levantão,

CqU
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Collocadá a Cruz na forma , em que ha de .ser adora-

da , ficarão ahi em pé o Diácono da parte direita , e o
Subdiacono da esquerda , então o Celebrante vai só ado-

rar a Cruz com três genuflexões distmetas , e em igual

distancia umas das outras, manihus junclis , e na tercei-

ra inclinado profundamente dirá Submissa você o f. O'

Crux ave spes unica&LC. pela tabeliã, que deve estar ao

lado da Cruz, e no fim, beijando os pés da Imagem,
lançará aofferta no prato, que para isso deve estar á

parte esquerda da Cruz , levantado faz genuflexão , e
pelo caminho mais breve vai para os bancos aonde to-

ma primeiro os çapatos , e depois o Pluvial ajudado dos

Acólitos.

Depois do Celebrante fazer a sua Adoração, vão os

seus Ministros ambos junctos adorar a Cruz ( a Rubrica
manda, que os Ministros vão desealços adorar a Cruz;
porem nesta Cathedral não se observa esta Ceremonia )

do mesmo modo ,
que fez o Celebrante , beijando a Ima-

gem primeiro o Diácono , e depois o Subdiacono , levan-

tados , ajoelhão à Cruz, e trocão os lugares hindo o Diá-
cono para o lado do Evangelho , e o Subdiacono para o
lado da Epistola junto á cabeceira do Crucifixo , e ahi

permanecem de pé, manibus junclis » até o fim da Ado-
ração.

Continua-se a Adoração hini , 8ç bini precedendo os

mais dignos , e fazendo a mesma Ceremonia
,
que fez o

Celebrante.

Em quanto se faz a Adoração os do Coro cantarão a

Antífona Crucem iuam adoramus Domine
,
&c. , e sendo

preciso a repitirão todo o tempo, segundo for o numero
dos Adorantes.
Acabada a, Adoração , o Diácono pegando na Cruz

pelo titulo , e o Subdiacono pela parte inferior a vão em-
tregar ao Celebrante

,
que a este tempo já estará no meio

do Altar voltado para o povo.
Fm
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Em quanto os Ministros vão entregar a Crnsr ao Ce-
lebrante todos se porão de joelhos , e assim permanecem
ate o fim da Antífona Super o?nnia8cc.

Recebida a Cruz pelo Celebrante , a el«va de modo
que a travessa fique acima da sua cabeça, e assim volta-

do para o povo no meio dos seus Ministros cantará a An-
tífona Super omma ligna cedrorum

,
que o Coro prosegu-e,

e assim permanece , atè que se tenha concluído a dita

Antífona; acabada esta, o Celebrante voltando-se parao
Altar , ajudado dos seus Ministros colíoca a Cruz sobre a

peanhá \ e fazendo genuflexão com os mesmos vai axas

bancos, aonde depondo o Pluvial, recebe o Manipulo,
e Casula , o Diácono somente o Manipulo , e o Subdia-
eono Manipulo , e Planeta.

Neste tempo se tira o panno da Adoração . e úm Aco-
lito accende as velas do Altar, e se prepara o necessário

para a Procissão.

Paramentados os Ministros na forma acima descem ao
1

intimo degráo , aonde postos de joelhos diz o Celebrante

a Confissão, acabada a qual, vaio Diácono à Credencia,

e tomando a bolsa dos Corporaes , os vai estender rio

meio do Altar.

Neste tempo sahem da Sacristia dois Thuriferarios in

Albis precedidos do Crucifero, vestido de Planôta plica-

da com a Cruz descoberta, entre os Ceroferarios in Albis

com os círios accezos.

Estendidos os Corporaes , sabe a Cruz com os Cero-
ferarios , e os Ecclesiasticos em seu seguimento até á

Capella do Horto , aonde chegando , o Celebrante , e

Ministros ajoelhãono ínfimo degráo do Altar, e se incli-

não profundamente. Todos ajoelhão no- accesso deste

Altar , excepto o Crucifero , e Ceroferarios.

Logo o Celebrante levantande-se faz osthuribulos sem
benção , e inceifsa o SS. more solito ; então o Diácono
vai ao Throno trás a Custodia , e a colloca sobre o Gbr-

po-
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poral no meio do Altar , depois o Celebrante subindo a^p

Altar tira da Custodia as Hóstias Consagradas, e as

colloca no Vaso , e cobrindo-o com o operculo o cobre
com o Corporal , e o ata com a fita branca. Toma logo
o Veo numeral branco , e levantando-se pega no Vaso

,

e se vira com elle para o povo no meio do Altar , entre
ós Ministros Sagrados . e cantando principia a Antífona.

Iioc corpus
.,
que o Coro deve continuar.

Em quanto esta se concluê , caminha a Procissão para
a Capella Mor

?
em que irá diante a Cruz com os Cero-

ferarios aos lados , os Ecclesiasticos por ordem com to-

chas nas mãos , dois Thuriferarios in Alhis continuo in-

etnsantes , e em ultimo lugar o Celebrante , e seus Mi-
nistros debaixo do Pallio branco.

Tanto que chegarem ao Altar do Oííicio , o Crucifero
acompanhado dos Ceroferarios se recolhe com a Cruz
á Sacristia , e os Ecclesiasticos depõem as tochas , e se

retirão aos seus lugares. Entanto o Celebrante com sum-
ma reverencia colloca o Vaso com o Sacramento sobre
o Corporal , e ajoelhando depõem o Vèo numeral, faz o

thuribulo sem benção , nem dizer cousa alguma , e ge-
nuflexo no degráo do Subpcdaneo , depois de se inclinar

incensa com três duetos o mesmo Sacramento dizendo

no mesmo tempo Incomum islud , &c. Posto logo em pé,
é os seus Ministros incensa com três duetos a Cruz , com
genuflexão antes , e depois dizendo Dirhjatur Domine ,. &. ,

e continua incensando o Altar de more. Não é incensado
o Celebrante, nem pessoa alguma.
Se o SS. estiver exposto no All^r Mdr > e o Officio se

celebrar em Altar portátil diante delle, logo que o Diá-
cono ertt nder os Corporais, hirão os Ministros Sagra-

dos ao Altar da Exposição, aonde frito o thuribulo , e
incensado o SS. , o Celebrante o colíoearà no Vaso na
forma acima dito , e recebendo o Vêo humeral , tomará
o Vaso j e voltado para o povo' cantará a Antifona Hoc

Cor~
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(Cgrpíié y è conduzirá o SÊ', âo Altar do Officíó ácõttipa-

lmado de dois, ou quatro Acólitos com tochas; fíollocado

o SS. sobre o Altar, e deposto o y éo numeral \ & Cele-
brante fará ó thúribuío , é incensará o SS. é Altar uí

supra.

Noté-se que neste caso os Ceroferarios não tôrhao os

Cereaes , nem o Crucifero a Cruz
á
nem se distribue a

Cera aos Ecclesiasticos , nem se usa de Paílio , e o Coro'

â tudo isto está de joelhos.

Incensado o Altar , lava o Celebrante as mãos f<5ra do
Altar , de rosto para o povo , e sem dar às costas ao Sa-
cramento, os Ministros lhe ministrão a agoa, e toalha.

Então o Celebrante e Ministros vão ao meio do Altar*

aonde fazem genuflexão, o Celebrante desata o ^aso, e
descobrindo-o tira delle umadas Sagradas Hóstias, a qual

colloca na Patena, que o Diácono à sua direita lhe offe-

rece , e recebendo-à sera ósculos , e sem fazer com a mes-
ma Patena Cruz alguma sobre o Corporal, põem nelle

uma, e outra cousa, nada dizendo. A segunda Hóstia,
que no Vaso veio, nelle se reserva cobnndo-o, e se col-

loca sobre o Corporal da parte do Evangelho.
Neste mesmo tempo passando o Subdiacono pára o

lado da Epistola toma o Caliz , e o purifica , e lança

iielle vinliò , e agoa , sem dizer cousa alguma ^ nem pedir

benção. Logo o Diácono toma o Caliz assim preparado

,

e sem ósculos o entrega ao Celebrante
,
que o colloca

sobre o Corporal no lugar costumado, e o Diácono o

cobre coma Palia ,-e com elíe nenhuma Cruz faz o mes-
mo Celebrante. No mesmo tempo o Credenciario col-

locará o Missal no lado do Evangelho. Logo o Cele-
brante inclinado , e com as mãos juntas diz ia Spirttu

humiliiatis 8$c. usque ad Domine Deus. Depois do que,
ajoelha, e se volta para o povo ficando com as costas

no lado do Evangelho, e diz Oralefroires &c. , e viraaó

pçla m.§sma yja para, o Altar, sem. i,er cphçluidoo círcu-

k>
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lo, fazendo genuflexão se levanta, e tomando da Patena

a Hóstia a leva acima do Caliz, que lhe descobrirá o Diá-
cono , e cantando Oremus levanta a mesma Hóstia em
forma

,
que seja vista , e adorada , e logo collocando-a

sobre o Altar na mesma Patena, continua cantando Prai-

ceptis salutaribus moriiti &. usque et ne nos inducas m ten-

tationem: a que o Coro dá a costumada resposta , eo Ce-
lebrante depois de dizer em silencio Amen , continua em
tom feriai, e cantando em voz mediocre a Oração Libe-

ra nos atè o fim , sem se benzer com a Patena ; e res-

pondido pelo Coro Amen , faz genuflexão , e toma da
Patena a Sagrada Hóstia, e a divide more solito sobre o

Caliz descoberto pelo Diácono, sem dizer cousa alguma;
lançada a Partícula no Caliz , e coberto pelo Diácono

,

trocão os Ministros os lugares , ficando o Diácono no la-

do do Evangelho , e o Subdiacono no lado da Epistola.

Não se diz Pax Domini , nem Agnus Dei, nem se dá
a Paz, sò sim diz o Celebrante em segredo as duas Co-

rações ut in Missali. Tomando o Sacramento da Patena,
dirá Panem ceelestem &. Domine non sum dignus , e Cor-

pus Domini nostri &. de more.
Recebida a Sagrada Hóstia

,
purifica a Patena sobre o

Caliz
,

que o Diácono terá descoberto , e sem dizer

Oração alguma , toma a Sagrada Partícula com o vinho

,

que se acha no Caliz, e logo purificando nelle os dedos,
como nas mais Missas, toma a "purificação nikil dicens

,

e inclinado no meio do Altar , mambus junctis , diz Quod
ore Sumpsimus &c. , e levantado cobre o Vaso com o Cor-
poral , e o ata com a fita.

Neste tempo o Diácono vai á Credencia tirar a Es-
tola larga, e receber a Planeta, e o Subdiacono ao lado

do Evangelho purificar o Caliz, e composto levalo á

Credencia» Hum Acolito tira a Cruz do Santo Ghrisfco

d© Altar, e colloca huma Crua liza.
* Fei-

M. • «

«
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fjVklo isto, recebendo o Celebrante o Vaso nas #i3q$
voila-se para o ,P^vo , no meio dos seus Ministros ., é
eníôa a Antífona das Vésperas Çalicem Salutaris , e
.yirando-se outra vez para ó Altar sobre «lie repõem o
.Vaso,. Entoão os Cantores o Psalmo Credidi , e o Coro
prosegue as Vésperas de joelhos

Neste tempo se conduz da Sacristia o Tumulo por

q„uatro Sacerdotes revestidos em Alvas, e as cabeças co-

bertas com Amictos, que o collocarão sobre o Altar, ten-

do entre tanto o Celebrante o Vaso nas mãos no lado dó
Evangelho.

jPosto o Tumulo sobre o Altar, e aberto pelo Diáco-
no, o Celebrante colloeará o Vaso no meio sobre o Cor
poral , e o segura no encaixe que tem, então o Diácono
.o fecha , e põem a chave ao pescoço do Celebrante ( a

quem pertence todo este triduo),, e feito othimbuloseín
benção, incensa o Celebrante

, Jlexis gembus o Sacramen-
to no Tumulo , e ahi permanece até p fim das Vésperas.

Dito pelos Cantores o f. Chrislus factus esl &c. entoa

o Celebrante a Antifona da Maqmficat— Tanto tempore , e
cantada no fim do Cântico, edito Pater noster ,em silen-

cio , o Celebrante em tom grave principia o Psalmo Mi-
serere rtiei Deus

,
que o Coro prosegue, e no fim dellediz

a Oração Respice , sem conclusão alguma, e levantandcr-

se , e os Ministros vão aos bancos assentar-se ; feito o

que, se encerra o Cortinado grande da Capella Mòr, e

se preparao os Ministros para a Procissão!

Logo da Sacristia sahem para a Capella Mor dois me-
ninos , ou Tiples cobertos cem mantos de Sar^e -,' e uma
corda de esparto na cabeça para cantarem os Heus; do-

is Thuriferarios in Albis ; es Músicos, ou Cantores
,
que

respondem aos Heus , da mesma sorte vestidos; seis As-
sistentes com Pluviaes pretos para levarem as varas do
Pallio

;
quatro 'Sacerdotes dos mais dignos revestidos coiii

Alvas , Estolas , e Planetas plicadas pretas para levarem
*

'

o
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d Tumulo,' e todos com as cabeei: _-. Las com Amí
ctos,

Chegando á Capella Mor , feiías as devidas r , ,ereii-

cias, se collocão ós Tiples dos Heus çle joelhos no lr,íirno

degráo do Altar , os Músicos, ou Cantores em pé no
plano do lado da Epistola , e os mais Ministros se acco-
modarão no Coro.
Tndo assim disposto

,
principiarão os dois Tiples a>

cantar Heu Heu, e. logo sahirao da Capella Mor dois

Ecclesiasticos dos mais modernos, com as cabeças cot -

-

tas com a Sobrepflliz . ou Amictos, levando tochas afc-

cezas na mão defóra , e movendo-se sempre atèos Tiples

acabarem o seu Cântico , e parando , logo que os Músicos,
ou Cantores lhe responderem. Acabando os Músicos »
seu canto, e principiando os Tiples outra vez os Ihus

,

sahirão outros dois Ecclesiasticos como os primeiros mo-
vendo-se sempre que os Tiples cantarem, e parando r

>

quando os Músicos lhe responderem, e assim suecessiva-

mente irão sahindo os mais Ecclesiasticos até o ultimo
,

and-ando sempre que os Tiples cantarem , e parando
quando os" Músicos lhe responderem. Quando os dois úl-

timos Ecclesiasticos do Coro estiverem para sahir , o
Celebrante indo ao Altar incensará o SS. , e logo os qua-
tro Sacerdotes pegando no Tumulo se irão meter debai-
xo do Pallio, e se formaria Procissão na forma seguinte.

Primeiramente irá adiante a Irmandade da Misericór-
dia (aonde a houver), ou outra qualquer, depois os

Ecclesiasticos doisa dois com tochas accezas, seguir-se-ha
o Coro dos Músicos , ou Cantores, logo atrás os dois

Tiples dos Heus, os dois Thuriferarios , e ultimamente
o Pallio, debaixo do qual irá o Tumulo conduzido por
quatro^Sacerdotes paramentados na forma acima, atrás

do Pallio irão os Ministros Sagrados unus post aííum
,

sendo o ultimo o Celebrante todos de Planeias, cober-
tas as cabeças com Amictos, e as mãos levantadas , e

to-
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todos cê Êcclesías ticos irão coiíi às éàbéçás tíobéfíãâ conS

as Sobrepeliízes, ou/\mictos.

Nas Cathèdráes, e ColíégiádaS, irão os Cónegos com as

caudas dos Mantos soltas, e com os capelos nas cabeças &.

A Procissão se fará por
1

dentro da Igreja até o lugar do Se-
pulcro ; este estará ornado de preto com Cera branca

«

e sendo o mesmo Altar do Ofiicio , se ornará eln quanto
se faz a Procissão.

Tanto que a Procissão chegar á Cápèíla do Sepulcro,
se collocará o Tumulo sobre o Altar, ou lug-ar compe-
tente , com a abertura para lugar donde se ha de tirar

ò Vaso no Domingo de Resurreiçao , efeito o thuribuloj

ò Celebrante incensará o SS. de more , e inclinado com
os Ministros , dirá em voz medíocre, mas intelligivel desj

cendo de fá a re os seguintes ff.
f. In pace factus est locus ejus*

ty. Coro: Et hahilatio ejus in Sion.

f. Caro mea. ty. Reqitiescet in spe.

f. In pace inidipsum. & Dornaam et requiescaín.

Dito o que, se prostrão' todos poí terra, excepto oú

Músicos, e se abre a cortina (que esta na entrada da
Capella cerrada, em quanto anda a Procissão), e os

Cantores, ou Músicos cantarão o $/. Sepulto Domino ;

acabado este
,
permanecem todos ainda prostrados poí

terra por tempo de um Credo, e levantados, feitas as de-
vidas reverencias, se retirão á Sacristia, na forma com
que sahirão.

Note-se ,
que todos

,
què passarem por diante do Al-

tar Mor hoje, e no dia seguinte ate á Procissão de Re-
SurreiçãO , devem ajoelhar á Criiz com ambos ôs joelhos

por Decreto da S. C. dós R.
9 é é á n$e^ma pratica, da

Gathedrale

CA-
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CAPITULO VIII.

N Do Sahbach Sancto.

^S Altares estarão ornados com FiGiuUe* brancos rí*-

eos , e cobertos com toalhas brancas."

O Altar do Officic estará níi até á Missa exclusive*

Na Credenciado Altar Mor estarão os preparos neces-

sários para a Missa , e campainhas para se tocarem ao
Gloria &i
Estante alta coberta de branco no lado do Evangelho

para o Diácono' cantar o Preconio
i

e Tocheiro com o

Círio Faseh ai.

No meio do Cruzeiro estará rim Altar portátil, ou
Credencia ao modo d' Altar, ornado com toalha, tendi»

em cima dois Cereaes apagados, e no lado deste da par-

te da Epistola estará o Missal aberto sobre a almofada
roxa. Junto ao mesmo em um banquinho se porá o foga-

reiro com lume novo.
Haverá mais outra Credencia , aonde estarão sinco pi-

nhas de incenso para o Cirio , Caldeirinha , Navêta , e

«ma velinh-a apagada.
A' hora competente sahem da Sacristia por esta or*

dem: o Thuriferario com o thuribulo vazio ; o Acolito
com a Serpentina; o Cruciiefo com a Cruz entre os Ce 1-

roferarios com Cereaes apagados; o Mestre das Ceremo-
nias, e ultimamente o Celebrante com Pluvial roxo em-

tre os Ministros Sagrados com Dalmaticas da mesma côr,

sem Manipules, pegando nas fímbrias do Pluviah e co-

bertos.

Chegando ao Altar portátil ^ ou Credencia do 'Cruzei*

ro se collocarão , o Crucifero junto ao mesmo no lado da
Epistola voltado para o lado do Evangelho; o Acolito
-da Serpentina no mesmo iado á esquerda da Crnz , è

Ce»
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Celebrante diante dó Missal com os Ministros á sua mâV
direita.

Logo principia a benção do fogo , e immediatamente
a do incenso na forma do Missal.

Bento o fogo-, põem o Tlmriferario bràzas no thuribu-

lo , em quanto o Celebrante benze as pinhas.

Depois põem o Celebrante incenso no thuribulo , e o4

Benze de more.

Asperge simul as pinhas , e.lume novo em forma de"

Cruz dizendo Asperges $c. sem Psalmo , elevando-lhe eá

Diácono a fímbria do Pluvial , e do mesmo modo as thu-
rifica.

Logo o Mestre das Ceremonias accénde a velinha do
lume novo , e um Acolito accenderá os Cereaes da Cruz»
os do Altar portátil , e as velas da Serpentina somente.
Neste tempo sahe da Sacristia o Diácono do Preconio,

paramentado de Dalmatica branca com Manipulo , com
lím Assistente da mesma sorte paramentado , mas sem
Manipulo , trazendo o*Livro- do Preconio encostado ao
braço esquerdo:

Chegando ao Celebrante o Diácono do Preconio, genu-
flexo diante dellecomas mãos levantadas lhe pede a ben-
ção dizendo Jube Domne &. o Celebrante lhe dá a ben-
ção uí infra; mas não dá a mão a beijar,

Cmlesti benedictione Inmdicat te Divina Mageslas , et una
Deitas Pater, et Filius £< et Spiritus Saticlus. Ameu.
Tomada a benção, faz o Celebrante o thuribulo admir

jaistrando os seus Ministros.

Feito o que, procedem para o lugar do Preconio' por
«ísta ordem: o Acolito da Serpentina; o ThuFiferario;

o Crucifero entre os Ceroferarios ; um Acolito com as

pinhas, e, uma velinha- apagada; e em ultimo lugar o
Diácono precedido do seu Assistente.

Chegados ao lugar do Preconio . collocão-se o Çruci-

férOvde trás da estante de rosto pai;a o Diácono-, os dois

Aco-
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Acólitos da Serpentina, e pinhas á esquerda do Diácono,

16 Thuriferario á direita do Assistente, o Diácono diante

tifo Livro de rosto para o Celebrante , o Assistente atrás

do Diácono , o Celebrante irá para os bancos , aonde em
pé ouve o Preconio , entre os seus Ministros.

i\
Ta nossa Cathedral costuma-se cantar p Preconio

no Púlpito, aonde tem Tocheiro da altura do mesmo , .e

fica junto ao Cruzeiro ; e por isso aonde o houver se pôde
praticar o mesmo , e neste caso o Celebrante

?
e Minis-

tros permanecem no mesmo lugar da benção até o fim

do Preconio.

O Diácono incensa o livro , mas não se signa, nem o

Livro ao principiar a cantar, e a seu tempo "vai pregar

as pinhas no Cirio nesta forma = 1

accende-o com f vélinha tirando lume da Serpentina , 4 2 5

quando a Rubrica o adverte. 3

Quando cantar Virgo permatisil , accen de uai Acolito

as Alampadas, e as velas do Altar com lume da Serpen-

tina •

' *

JUànfado o Preconio , nem o Celebrante beija o Livro?

nera é incensado, o mesmo Diácono o fecha, eè recebi-

do pelo Assistente que o acompanhou, e logo accomodada
a Serpentina, e Cruz nos seus respectivos lugares , o Diá-
cono , e Assistente, feitas as devidas reverencias, se re-

tirão à Sacristia; o Celebrante, e Ministros se assentao

nos bancos.

Então iim Acolito de Cota canta a primeira Prophe-
cia , no fim da qual os Ministros indo ao Altar per bre-

viorem se collocão com o Celebrante no lado da Episto-
la como ao Intróito, em quanto este lê os Tractus

, ç
lidos estes, se collocão unus po st aliam , como ás Ora-
ções ; e assim nos mais , indo sempre aos b>ancos assen-
tar-se, ern quanto se cantai) as Prophecias.
As Ceremonias do y. Flectamus cjenua&Lc, se fazem

5

íomo dissemos na Sexta feira Sancta.

«A.CS"
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Acabadas as Prophecias , e Orações , descem os Mi-
nistros Sagrados ao Ínfimo degráo do Altar, aonde se

põem de joelhos ^ logo no Coro dois Cantores de joelhos,

começão a Ladainha, que o Missal trás para este dia.,

respondendo o Coro na forma costumada..

Dito o f. Saneia Vircfa Vinjinum se levantão todos, e

$e move a Procissão dando três voltas por dentro da Igre-

ja
,
precedendo o Cirio Paschal , Serpentina, Crucifero

entre os Ccroferarios , os Ecclesiasticos, e era ultimo lu-

gar o Celebrante entre os Ministros sustentando-lhe as

fímbrias do Phivia! , e cobertos.

Ajoelhão todos
,
quando passão por diante do SS. ; co-

mo lambem à Cruz do Altar Mòr , excepto o Crucifero,

Ceroferarios , Acólitos do Ciiio, e Serpentina.

Na terceira volta pára a Procissão junto dos Cancel-

los da Fonte, ficando os Ecclesiasticos era duas alas, o
Crucifero no principio clelles voltado para o Celebrante,

e os Ministros Sagrados junto da mesma Fonte.

Colioeados nesta forma proseguem os Cantores as La-
dainhas de pè , e dito o/. Ut animas nostras ,/ralrum Sc.

cora sua resposta calão-se todos , e o Celebrante no mes-
mo tom do Goro diz cantando Ul fontem islum hene'^<di~

cere dujneris , três vezes, na forma do Missal, e respoa-

dendo o Coro.
Dito o que, concluem os Cantores as Ladainhas, e

n© fim destas diz o Celebrante em tom grave Chrisle

audi nos, que o Coro repete &.c.

Acabada a primeira Oração , canta o. Prefacio em tora

feriai, neste, e lugares, que a Rubrica designa, fará o

seguinte.

l.° Divide a agoa em forma de Cruz com a mão direi-

ta, elevando-lhe o Diácono a fímbria do Pluvial', e mi-

nistrando-lhe a toalha para alimpar * mão , o. que faz

também ,
guando mais fòr precisa v

2,° Toca a a°oa, qqixi a mão, '

..

3.'
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|,.* í^az três Cruzes tocando â agoa,
4.° Faz ires Cruzes sobre a ágoa áem á tocar.
5.° Lança a agoa para as quatro partes do Miin(fe

nesta forma ^=> 1

6.° Faz uma Cruz sobre a àgoâsem à tocar 3 4

„» 7.° Muda a, voz para torii de Lição , e bafeja 2

três vezes sobre a agoa em forma de Cruz, repetindo è
jf. Hcecnobis&ic. de cada vez que bafejar.

8.° Mette lima vela acceza na Fonte ás pálávráé dei"

cendctt, e a torna a tirar depois da palavra qffeclu.

Continua a cantoria até renascatur entoando a segtiin-

te conclusão.

A Completa a benção da Fonte , recebe o Celebrante do
Diácono» o Aspersorio , o qual depois de aspergir a si

,

e Ministros com a dita agoa, nihií dicens , o torna a en-
tregar ao Diácono; então este acompanhado do Acoli-
to da Caldeirinha \ e Mestre das Ceremonias vai asper-

gir o Clero , e povo; entretanto tirão Sacristão da Fonte
a agpa necessária para as Pias , e a reparte também ao povo.

Depois lança o Celebrante na Fonte o Óleo do Chris-

iria em forma de Cruz, o mesmo faz com o Óleo dos

Çathecumenos , e ultimamente Com ambos juntos , dizen-

do em cada vez as palavras respectivas ; entregues ás

AmbuLas ao Acolito, lavará as mãos; e voltão para ò
Altar do mesmo modo

,
que delie sahirao , cantando oâ

Cantores o Tracto Cantemus. Domino &c.
Se não houverem Óleos novos > se omittè á Ceremo-

nia supra.

Na Fonte haverá Caldeirinha sem agoa benta, jarro',

c toalha para o Celebrante lavar as mãos*
. Chegando à Capella Mó-r se retirão , o Celebrante | e
Ministros á Sacristia precedidos da Cruz, e Cereaes.

Neste tempo se apaga o Cirio Paschal , e úm Acoli-
íd accende as veias brancas d» Altar ^ e se prepara

tu-
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tudo o mais necessário para a Missa Solemne.
Note-rse, que aonde se não fizer a benção da Fonte,

í>âo se dirá o Tracto Sicut ceryus , e a Oração Concede
tmoèsunvUs; mas, loco que o Celebrante acabar a Oração
f)c>js

,
çtí? Ecchsiam &,c. , descerá ao ínfimo degráo a

prostrar-se de joelhos np meio dos seus Ministros, e en-
tão se principiao as Ladainhas no Coro , e acabadas es-

tas se retirão os Ministros á Sacristia na forma supm.
Paramentados os Ministros Sagrados , sahem da Sa-

cristia para o Altar na ordem costumada.
Principiada a Missa, edito o Psalmo Judica me, Con-

fissão &.. , sobem os Ministros Sagrados ao Altar, e an-
tes de fazerem o thuribulo , o Diácono acompanhado de
fim Acolito, precedendo-o outro com a Serpentina, hirá

junto do Círio Paschal. '

Loiro o Celebrante no lado da Epistola voltado para o
povo dirá cantando de fá a re Accendile três vezes, le-

vantando úm ponto cm cada rôma delias, ao que respon-
de o Coro do mesmo modo Deo gratias ; o Diácono, ti-

rando lume da Serpentina com i5ma vélinfia., accende o
Çirio depois que o Celebrante diz Accendile , e o apaga
depois que o Coro responde Deo gradas , e assim até

terceira vez . fazendo a mesma Ceremonia , e na ultima

o deixa ficar accezo , e volta ao Altar.

Tendo o Diácono chegado ao Altar, o Celebrante
faz o thuribulo , e incensa a Cruz , e Altar na forma do
costume; com advertência porem, que todas as vezesr,

que chegar , ou se apartar do meio do Altar , em lugar

de inclinação , fará genuflexão á Cruz&c.
Neste tempo se cantão os Kyrios no Coro.
Ao Gloria se tocão as campainhas, sinos, e Orgaôs,

e se descobrem os Retabolos , e Imagens dos Altares.

AdvWte-se
,
que não devem tocar os sinos nesta oc-

casião em Igreja alguma Secular, ou Regular, sem pri-

peiro tocar a Cathedral , ou Matriz.

De-
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Depois de cantada a Epistola, vai ò Celebrante ae
Altar [estando nos bancos] , e no lado da Epistola vira-

do para o povo sustentando-lhe o Diácono o Missal en-

toa o jL AUeluia três vezes, levantando um ponto- em
cada uma delias , ao que responde o Coro do mesmo modo.
Ao Evangelho assistem os Cereaes apagados.
Nao tem Credo, nem Ofíertorio.

Tem Prefacio, Communicantes &. próprios.

Não tem Agnus Dei , nem Posl - Commímio , nem óscu-

los de Paz , mas tem as três Orações , ante Cemmumonern.
Dito pelo Celebrante Fax Dcmini

,
passa o Diácono

para a esquerda do Celebrante, e o Subdiacono tòbe pa-

ra a direita com as devidas genuflexões, para descobrir o

Caliz, e tudo o mais de more ale levar o Caliz para a

Credencia.
Tomado pelo Celebrante o Quod ore, vai aos bancos

dos assentos com os seus Ministros , e se principião as

Ves-peras , entoando o Celebrante a Antifona AUeluia
5

que o Gô?b"J3rosegue com o Psalmo Laudatc Dominum
três vezes &c.
Não tem Capitulo, nem Hymno ; o Celebrante entoa

a Antifona do Cântico Magnificai *= Vesperc autem-SabòaU3
que o Coro prosegue&c.
Quando o Coro principia o Cântico se benzem os Mi-

nistros Sagrados, e todos os mais, e logo. vão ao~ meio
do Altar

,
põem incenso no thuribulo , e incensão o Al

tar de more.

Incensado o Altar , vão aos bancos , e ahi è incensado
o Celebrante pelo Diácono , estando neste tempo o Sub-
diacono á esquerda do Celebrante, a Jogo um Acolito
incensa o Diácono, e Subdiacono (não havendo -Cóne-
gos , aliás depois destes ) , e depois o Coro com as -re-

verencias devidas a este, e ao Altar.
Can-tada pelo Coro a Antifona depois do Gloria Patri

4o Cântico
t
vai o Celebrante, e Ministres 20 Altar pa-

ra
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ra dizer Dommus vobiscwn^e continua tudo # xnais âà
mire ate o fim da Missa.

O Diácono canta lie Missa est com duas Ãllcluias hoje^

€ ate à Trindade.
O Círio Paschal , e a Serpentina se accendem nos dias

Solemnes , ás horas, e Missa; e nos dias dúplices tâo só-

mente a Vésperas , e "Missa , até Sabbado in Alhis exclfc

évt , em que se tirão, e guardão.

CAPITULO IX.

Do DomingQ de Paschoa*

A Capella do Sepulcro , estarão na Credencia a

Custodia, o Véo humeral branco, Directório para as

Orações, úm Purificador , e Corporaes ; e junto a eila a

Umbella.
Na entrada da Capeiia o Pallio branco, e Lanternas.

Também haverá a Cera necessária para os Ecclesiasticos,

e pessoas nobres.

Aeabada a Prima, paramentados os Ministros Sagrados,

sahem da Sacristia , do mesmo modo , como para a ben-
ção dos Ramos fica dito , excepto paramentados de
branco.

Tendo chegado á Capella do Sepulcro, o Crncifero en-

tre os Cereaes , se collocão na entrada da mesma, reti-

rados algum tanto para o lado do Evangelho , e os mais
Ecclesiasticos , tendo feito as reverencias devidas jao Al-

tar , e Ciero, tomâo os seus lugares respectivos; logo o

Celebrante , tendo feito os thuribulos, incensará o SS.

de more*
Feito o que, o Diácono, tendo tirado a chave do pes-

coço ao Celebrante, a porá em uma Salva, eserá levada

pelo Credenciario ao Sacristão para tirar o Vaso do Tu-
mulo > ou beíia o meomo Piacono o pôdefâ tirar, e con*

du-



Do Domingo de Faschúã éfr

ànzit ao Altar.

Posto o Vaso no Altar, o Diácono abrindo-ó tira a Sa-

grada Forma, e a colloca na Custodia, e feito o thuri-

bulo pelo «Celebrante, incensa o SS. de more.

Logo- dois Cantores no meio do Clero cantarão o .$/>

breve cie Tercia da Dominga in Albis , e dito o f. , o

Celebrante , tendo dito Orernus , cantará a Oração do dia

de Paschoa , e tendo concluído Per eundem Chrislum &c.-s
-

receberá o Veo humeral , e o SS. , e se move a Procis-

são por fora da Igreja indo adiante as irmandades , o
Crucifero entre os Cereaes , os Ecclesiasticos com to-

chas accezas , e no meio destes dois Sacerdotes para-

mentados com Dalmaticas , trazendo a Cruz que estava

no Altar Mor , deitada sobre os braços , e coberta com
xím véo de filó , depois os Assistentes de Píuviaes , os

dois Tlmrifer.arios , e por ultimo o Pa.llio, debaixo do
qual irá o Celebrante conduzindo o SS. , entre os Mi-
nistros Sagrados

,
que lhe elevão as pontas do Pluvial.

Nesta Procissão , logo que o Celebrante se vira com
a Custodia, em lugar de Pange língua , se canta a Antí-
fona Regina cceh

9
e se continua no decurso da Procissão,

No fim , os dois da Cruz se recolhem á Sacristia , e.

collocada a Custodia sobre o Altar , se observará tudo

,

como nas Procissões do SS, Sacramento com a dhTeren-
ça

,
que em lugar de Tantum ergo se cantará a Antífona

Regina cceli com tf. Gaude et Icetare , e a Oração Deus,
qui per resurrectionem &.
Dada a benção, e recolhido o SS, no Sacrário, voltão

lodos para a Capella Mór , aonde -postos a Cruz , Cero-
ferarios , e mais Ministros nos seus lugares respectivos

,

se canta a Tercia , finda esta , o Vidi aquam , e se faz

o Asperges , o que feito , se dá principio á Missa na for-

nia costumada.

{Tudo o que , se terçi dito neste Livro , sugcita seu Aythor á cor-

i^cçito 4» Sancíâ Ãíaclre Jgreja Catholica
?
Apostólica

?
Romana,
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